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 .תושקה םכיתולאשל | .סחגא :ךעושב

 !קירפ לע יונמ םישוע ןאכ .6

 4 ןמטאב :עונלוק .8 םיעובק םירודמ

 םניחה תועדומ :םיצוציפ .0 .תושדח 4

 .םכלש 50810826 ה תניפ - םניח יצח 2

 .הליפאב םיקית .8 םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 64

 ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא .4 .ץראב תויונחה יפדמ לע

 !תויונחל ועיגה םרטש :הרמוח 8

 לש םי רוקסל ונרזח שדוחהו תוילטיידה תומלצמה

 םיטהולו םישדח םיקחשמ .קנעה םיפיטה ףסומ - דוק דסס

 .ןרוטאסו ןשייטסיילפ ,.יס.יפל תובושת :ריעצה ןייטשקירפ .3

 :ל'ומ

 :ישאר ךרוע
 :הנשמ תכרוע

 :יעוצקמ ץעוי

 :םיעובק םיפתתשמ

 :עובק םיקחשמ

 :םוליצ

 :ינושל ךרוע

 :הקיפרג

 :קוויש

 :רזס

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה
 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכועמה תבותכ מ"עב םירחבומ תע יבתכ

 61280 ביבא-לת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה ריש ימר

 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ ריש היבצ

 03-6874267 .לט :םילונמ תקלחמ ינולא רפוע

 "8 :קוויש תקלחמ באוי ,רהז תימע ,ינועבג ליג

 6 :סקפ יבא ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג

 "ינועבצא" טספוא :סופד ,ןמנזור קראמ ,ןמשיפ

 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה ןשוש יבג

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 239 .- :הנשל יונמ ימד ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא

 .מ"עמו הזירא ,ישוי ,ינוי ,לבוי ,איג ,ץנב

 תורומש תויוכזה לכ יחצ ,רמוע ,לאכימ

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה ורקו'גוק ידג

 תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ טיבש .ד

 8 םימסרפמה דוולא הרינ

 1997 טסוגוא * 58 ןוילג * 'ה הנש - קיפ ידובע בקעי

 [8,91+/ 5 רוא הזילע

 טלחהב םייתימא םיקירפ ונלש םיבתכה לכ

 ,םיקירפ ן[הא
 .שדוחה יל ארק ןיינעמ דואמ רבד

 ..לע תונולתב ילא ונפ םיבר םיארוק [
 ןויליגב ועיפוהש תומוסרפ תועדומ \

 !םדוקה
 תומכ לע וננולתה אל םיארוקה

 לש ןכותה לע אקווד אלא תועדומה
 העדומ התיה וז .תועדומה תחא
 ךירצ וב םיצורימ קחשמב הקסעש
 .םייח-ילעבו לגר-יכלוה תוומל סורדל

 |  המכ דע ,םיננולתמ לש דחא גוס
 תוללעתהה לע ןנולתה ,רזומ עמשי הזש |

 תנעטל .םייח-ילעבב תנגפומה
 ] םהב םיקחשמ חתפל רוסא םיננולתמה [

 .םייח-ילעבב תוללעתה לש רסמ שי
 ןויערה םע םיכסמ דואמ ינאש ,תמאה
 -ילעבב ללעתהל רדסב אל הז - יללכה
 ?ללעתהל רתומ ןכ םדא-ינבבו .םייח

 לש ינשה גוסה תא יתאצמ ןאכ
 לש םירוהו םיארוק ויה ולא .םיננולתמה
 :קדצב ונעטש ,דחאכ םיארוקהמ המכ
 עגנב םימחלנ לארשי תנידמב
 תונואתה תכמ .םיכרדב-תונואתה
 ללכב רשפא ךיא זא .ונלוכל תבאוכ
 סורדל ארוקש קחשמ לע בושחל
 ?ןווכמב והשימ תוומל

 ו - ניא ןיטולחל תיגוגמד הרוצב
 םהב םיקחשמ איצמהל רשפא דציכו
 םנשי םויכ ?םדא-ינב םיגרוהו םירוי

 תוישחומה תמר םהב םיבר םיקחשמ |
 תשוחתש ,ההובג הכ איה תויתואיצמהו
 ?תטלחומ טעמכ איה השעמה עוציב
 ?רדסב ןכ הז םאה

 .בקונו ךורא ןויד טלחהב והז

 ,םיגולוכיספ .תובר ולש תויועמשמה |

 לע םיבר םיבר םיאקיטלופו םיכנחמ
 ולא ,םתא המ ,תעדל ןרקס ינא .היעבה

 4 םיבשוח ,םיקחשמה תא םיקחשמש

 !ילא ובתיכ .היעבה |

 םיענ ץיק םג םייתניבו
 'אר - ךרועה

 ח"6 ופ9.-א [חה ק]8 סיקח6שא רחבא
 ח"ש 69."ב 20% ,ח"ש 49--ב האו טאן6א ,ח"ש 29-ב 60אואו גאס 8 60א0058-ל תומישמ קסיד :אמגודל

 ביבתא-יאו - ןמביו בגווזדר - (ןיוכילכ קריב דילכג ןיכאעה הדיב

 ורווכבוע "ללוכ 24:סס דע הס:סס-מנ וכוס ">> זדרואדרש
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 4 ?ינורטקלא רוד םתלביק ,בל-ומייש

 ש בשחמה תא קיבדהל 0 2 ו

 !והשלכ

 תחילש תטיש דואמ הצופנ הנורחאל

 .םלועה לכב םישנאל קבדומה ראודה
 ראודה תא םיחתופ םתאש ינפל ,ןכל

 תא םיהזמ םתא םא תוארל וסנ

 בתכמב רבודמש ,רמולכ .תלושה

 בורק ,רבח ,םימושר םתא וב רתאמ

 תא ואריק ,ינש רבד .המודכו החפשמ

 םיבתכמ ,לשמל .בתכמ לש אשונה

 ,026006₪מ08 | אוה םהלש אשונהש

 ,קא2300 ,תסתאקב) 05

 045 ,צגטפתוץצ 1

 !םיינלטק םיסוריו םכותב םיאשונ

 שלופ ,₪66ש6008 סור"וה ,לשמל
 םכלש םיצבקב שפחמ ,בשחמל

 ,םילשיא םירפסמ ,םיידוס םידוק

 סוריוה .המודכו םירבח לש תובותכ

 עדימה תא חלושו ןורכיזב ראשנ
 .האלה

 םיבתכמה דחא תא םילגמ םתא רשאכ
 !ותוא אורקל וליפא וסנת לא ולאה
 .םיבתכמה תמישרמ דימ ותוא וקחמ

 ואצמת םישדח םיסוריו לע ףסונ עדימ
 -תוצרא תלשממ לש דחוימ רתאב
 :תירבה

 וג 11כ//:סו80.11ח] שס /סו6/
10 )\/[) 

 :אשונב םיפסונ עדימ ירתאו
 ה 1(ןכ / עא 3 צץ ופמחו.טסמה/ 8

 זהו וזו

 ג 11ןכ/ /:עעורא .א וורו 6.טסמה וע

 עומשה תא השיחכה הגס ןרוטאטל הבחרה ןיא
 -64 תבחרה אצת בורקב
 טאסה ,תועומשה יפל
 גא-ל המוד הבחרה
 / .ביירדהגמל

 וליאכ ,תו
 .ןרוטאסל טיב
 לבקל דמע ןרו

 רבעב האציש - | 1
 .השיחכמ הגס ,םייתניב

2 

 תוא'גוע לע הרזח :|ו2
 ,(12-המ ןורחאה ןמזב ונל ויה תויפיצ דואמ הברה

 ולתחה םיקחשמ לש תונומת .32כ0-ה לש ושרוי

 היה רשפאו םלועב תוכורעת ינימ-לנב עיפוהל

 !םנמאה .םייחל ררועתמ תמאב רישכמה ,הנהש ,בושחל

 ןמנזור קראמ :תאמ

 להינ הפיסאה תא .תדחוימ םיאנותיע תפיסא הטישו'צאמ תרבח הכרע שדוחכ ינפל
 או2-ה" :או2-ה לש ודיתע לע רביד הטישירומ .הרבחה לש אישנה ,הסלשירומ יפלו

 םג רשפאי וידוקפתמ דחאש ,םכח ףוסמ היהי הז .םיקחשמ תנוכמ קר היהי אל

 "קחשל
 קמחתה הטישירומ

. 
 ,אשונב תובר תולאשמ

 םידוקפתה ,םיעוציב ומכ

 ףוסמה לש םירחאה

 לש וריחמ ,ןבומכו

 תליחת ךיראתו רישכמה
 .ולש קווישה

 יתרכזנ ,קיתו קירפכ ,ינא
 םיאנותיע תפיסאב דימ
 עבראכ ינפל הכרענש
 רחא שיא ידי לע םינש
 פירט ,לודג ןוזח םע
 תרבח לש אישנה ,סניקוה
 חיטבה אוה םג 0
 םג היהיש ,םכח ףוסמ

 ,היזיולטל םילבכ-ריממ
 ינוויכ-"וד ריממ םג

 ונקה ץורעב םיפוצ ונא םאש 8
 דיו רישכמ םג ,(רצומה תא םינימ 0
 .לשכנ סניקוה לש הזה ו

 יס וה .םלועי
 | לאכו רלוד 300-ל 800-מ דרי וריחמ רשאכ ,בוט 4,  שפ ףוסמכ גצוה | 'ט

 הנעט תמאב איה ,רלוד ןוילימ האמ תרומת 30 א 9 שמתשת איהש ם ישו
 'חלו ךישמהל ונל רתונ תעכ .המודכו ואיד'ו ירישכמ לש | סג אלא קחשמ תונוכמ ךרוצל קר אל רישכמה לש ה ו .

 טלשה לע םיצחול ,קילדמ והשמ םיאור ,ת



 הועי

 רשאכ ,ילויב יעיברב עירה ולוכ םלועה

 םידאמה לע ץגוגווחַשז לש התיחנ

 טעמכ ,זאמ .תיגולונכט החלצהכ הרדגוה

 ,ןטנטקה םידאמה בכר ,ברע ידמ

 תונומת ונילא רגשמ ,50]סווזחסז

 םהבו םידאמה יפונ לש תוביהרמ

 םגו החירז ,העיקש ,םינבא לש תונומת
 תונופטיש ,עקרקה בכרה לע עדימ

 .המודכו
 םידאמה בכר ,םיבורקה םישדוחב

 לש הזל ולדוגב המודה חטש קורסי

 .לגרודכ שרגמ

 לש רתאה תא הפיצה םידאמל השילפה

 םיקירפ .תוינפ ינוילימ תורשעב א"סאנ

 ללחה תונכוס לש רתאל וסנכנ םיבר

 דע הבר תונלבסב ןיתמהל וצלאנו

 .םידאמל ץיצהל םהל רשפאתהש
 ,םיקזח םירתא וחתפנ ,ךכ תובקיעב
 דירוהל שיא ןוילימ האמכל ורשפיאש
 אלל והז .םהלש יטרפה בשחמל תונומת

 .סיניג יאישמ דחא קפס

 םידאמל

 ..תרזעב תישענ ללחה בכרב הטילשה

 רכמנה ,הביקע רודכ והז !530608]] 3

 בשחמ יקחשמ יכרצל תובר תויונחב

 רתוי תצק םישמתשמל רקיעבו

 הביקע רודכל םיקוקזה ,םיללכושמ

 הסריג שי רישכמל .תבשחוממ הקיפרגל

 0?5086600-כ העודיה רתוי תיממע תיתיב

0 

 שיו רחאמש ,איה דואמ תניינעמ הדבוע

 ןיבו םידאמה ןיב תוקד ע-כ לש לדבה

 םניא א"סאנ לש םיטוונה ,ץראה-רודכ

 םה .יתימא ןמזב ללחה בכרב םיגהונ

 תבשחוממ היימדה יבג-לע תאז םישוע

 ולבקתהש תונומתה יפל ,םידאמה לש

 !ללחה בכרמ ןכל םדוק

 לע םיפסונ םיטרפ םג ,םיניינועמה לכלו

 םגו םירחא םיקיטסיו'גו הביקעה רודכ

 לש תדחוימה תבותכה ,תפסונ םעפ

 .א"סאנ
 ו 11ןכ/ /:עעשערע 50 06160 .001ה/

 11כ/ /:ששיש .]כ! חגה קס

. 

 דוומככ ;ת;ובצרוהד
 ,עומשל וחמשי 64-ודנטנינה ילעב

 -תוידי המכ לבקל דמוע רישכמהש

 עודי עגרכ .אוטחוס|6 ג3א תומאות חוכ

 שולש לש ,תוחפל תוידי שולש לע ונל
 תכייש הנושארה תידיה .תונוש תורבח
 חותיפב הליבומה ,1םוסזגסו תרבחל
 ארקת הלש תידיה .חוכ תוידי
 -ל תכייש הינשה תידיה .1:6מוסז 8%

 םשה תחת קוושת הלש תידיה .אצאס
 הזירכה זאטפע ,חוניקלו .1גוגמ66ז 3%
 .008%6 קגא-ה לע

 הבחרה האיצוה 1!תאחכוגץ תרבח

 .8ק94ת60% 03002886 קחשמל תדחוימ

 דוע תללוכ הניא ,6055 גס ,הבחרהה
 לכ תא הפילחמ איה ,םוקמב .םיבלש
 הפשל ותוא תכפוהו קחשמה לש ללמה
 םכל תרשפאמ תפסותה .דחוימב הסג
 ףיסוהלו תומייוסמ םילימ קוחמל
 הלוע תפסותה .םכמצע לשמ םילימ

 ךרד קר התוא גישהל ןתינו רלוד )0

 .1ם0סזס8גְע לש טנרטניאה רתא
 תק //:ארשש 1ת16713.ס0תב

 !ונניור עונמ

 אלא תינוכמ לש עונמב רבודמ אל ,אל

 .חילצמ דואמ בשחמ קחשמ לש עונמב

 הטילחה (4808 606 60₪ -תרבח

 םיקחשמה יתנכתמ לכל רשפאל

 .קחשמה לש עונמה תא לצנל םלועב

 ,ןכב ירשפאמ קחשמה יחתפמ

 םיינעוצקמו ם"נבבוח | םיתנכתמל

 תוארל ,קחשמה תודוס תא דומלל

 ירתסמ קחשמ יונב דציכ םינפבמ

 ל'מ .םמצע לשמ םיקחשמ חתפלו

 "דוקה" תא דירוהל לוכי ,ןיינועמש

 :טנרטניאהמ קחשמה לש

 ת11כ//:28165.3016ש16ש 00/4 סו6/

7 6 1105/80₪86] 
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 אל דוע 0 עונלוקה טרס

 .(ונתעיד: | בטימל) ץראל עיגה

 תא רבוש רבכ אוה תירבה-תוצראב

 ןוג  םיבככמ טרסב .תופוקה

 טרס והז .'גייק סאלוקינו הטלוברט

 םילוכ* םיניינועמה  .הלועפו חתמ

 ,טרסה לש טנרטניאה רתאל סנכהל

 תונהל םגו וילע עדימ הברה לבקל

 ,בל-םישל בושח .ןטק ןוקחשממ

 תבחרה תא ב"חמ |קחשמהש

 .9ת06אוא 6

 10 / /:ואשוע 106-011 סו

 ..דבלב םישנל
 םימילא בשחמ יקחשמש ,בשוחש ימ
 העט ,דבלב םינבה לש םתלחנ םה

 יתרקוי ינרוטב התכז השיא הנורחאל

 -תוצראב ךרענש ,(008%6 לש רתויב

 טלחוה ,רינרוטה תובקיעב .תירבה
 קחשמה לש תדחוימ תורחת ךורעל
 ,תוניינועמל םיטרפ !דבלב םישנל
 :טנרטניאב אבה רתאב ואצמת

 ג 1ןכ/ /:ןכ1878 ערה ע6.ססתה /511טטז/

 0/8/1.01חה]

 תויוכזה תא השכר ,גקסשש6 תרבח
 ,תדחוימ | היגולונכטב שומישל
 ךסמה לש יטמטוא יוהיז תרשפאמה
 םינקתומה | םייפרגה םיסיטרכהו
 יטמטואה יוהיזה יפל .בשחמב
 הרמוחל ומצע תא םיאתי קחשמה
 היגולנכטה .קחשמה תושרבש
 קחשמב רבכ תבלושמ השדחה
 שדוחה אציש 33118 0[ 5606 שדחה
 ְ ,יוהיזה עונמ לש המגדה תסריג
 601160 תרבח לוש ,ןכופקוַצ 8
 טנרטניאב הדרוהל תנתינ 50
 | :.הרבחה לש רתאה ךרד

 [1 11ןכ / /:\א אא 401[ שטה

 (ח"ש 70-כ םהש ,תטלק לכל םיפסונ

 ואידיו יקחשמ םלוא לכב

 לש םיקחשמ ואצמת דבוכמ

 ימאנוק ,וקמאנ .הגס

 םיבר .תורחא תורבחו

 לע םילעופ םיקחשמהמ

 רקיעב וחתופש םידבעמ

 תורבח רפסמ ידי-לע

 םתלוכי ,רבעב .תוליבומ

 לש םיקחשמ םג קחשל

 (חנופומ 1154  ומכ ודנטנינ

 הברמל 811167 1ח50מ6("ו

 םיקחשמה תא ,רעצה

 םכניא ונדטנינ לש םישדחה

 .בורקב תונתשהל יושע הזה רבדה .ואידיוה תומלואב אוצמל םילוכי

 היגולונכטה לע השעמל ססובמה ,דחוימ םא-חול ונדטנינ רובע החתיפ ,5648 תרבח

 םיקזח ואידיו יקחשמ ץירהל ורשפאיש ,קזח דבעמו חולב רבודמ .64-ודנטנינה לש

 םג אוהש ,הווקנ .ןפי יבחרב קוושי אוה םייתניב .41.86%64 םשל הכז חולה .דואמ

 ?ולארשי ...לשמל ,תורחא תונידמל עיגהלו תאצל הכזי

 א
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 נ לכל הגה
 ,שדחה חוכה-הגה תינרצי ,/ג657 1.30% תרבח
 קחשמה יפוסמ לכל אציי הגההש ,העידוה
 יפוסמ םגו .יס.יפה יבשחמ ללוכ ,םימייקה
 וריחמש ,דחא הגהב רבודמ .םיידיתע קחשמ
 םע רכמי הגהה .(ח"ש 200 ךרעב) רלוד 60-כ
 תטלקה .םייוסמ רישכמל תדחוימ תטלק
 סנכות איהו רישכמה לע ינכט עדימ לולכת
 רפסמ ילעב !ומצע הגהב תדחוימ ץירחל
 תפסונ תוטלק שוכרל ולכוי םירישכמ
 רלוד 20 תרומת םהלש םירחאה םירישכמל

 | לכל תישפנ הנכה

 לדוחהמ ₪3 תכורעת לע הבתכה תא אורקל רמג אל 0 "חנא בורקב !רבעש
 "ט לש הלודגה םיקחשמה תכורעתל ,ןפיל ,ףסונ לויט םיננכת 40-כ וגצוי הכורעתב
 30-כ ,ןשייטסיילפל םיקחשמ 120-מ הלעמל ,.יס.יפ יקחשמ וטאס יקחשמ

 וא םיריישכמו יוב-םייגל םיקחשמ דועו 64-ודנטנינ יקח
 שמ 20"כ ,ןר
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 | ועדוחב ןוי לי ד
 ילוא ?שדוחב םיקתוע ןוילימב םירציימ רישכמ הזיא

 םע ,םינש 8 ןב רישכמב רבודמ לבא ןימאהל ושקתת

 .המישרמ המצוע םוש אלל ,ןטק ,ןבל רוחש ךסמ

 לש ידגאה יוב-םייגה והז ,דובכה לכ !?םתשחינ

 רידא שוקיב שי םינורחאה םישדוחב .ודנטנינ

 .תורחא תוצראב םג לבא ןפיב רקיעב רישכמל

 1989 תנשמ רצוימ ודנטנינה :ידמל תניינעמ הדבוע

 רבעש דיחיה יונישה .יגולונכט יוניש םוש רבע אלו

 ,הנשכ ינפלו םינוש םיעבצ תרוצב ינוציח היה וילע

 לע ורבע םייוניש המכ ובשחת !יוב-טקופה אצי רשאכ

 !םוח ולבקתו זאמ םיישיאה םיבשחמה

 ₪8 14 - >*  יתאטמ ₪ הק 7 ₪- / 8-  ושעש>>
1403 3 

1 . 4 0 0-0 . : ₪ 4 
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 ₪ ד 0 ₪

 אח . 6 ₪ ה ,

 טירקיהו םיקנעה
 אלש םיחוטב טעמכ ונא ולאה םירוטילקתה יננוכ תא

 ..התיבה םתוא ונקת םעפ-יא םא קפסו םעפ ףא םתיאר

 לגוסמ ,םירוטילקת ןנוכב רבודמ
 -תבב םירוטילקת תורשע טולקל
 תוריהמב םתוא אורקל ,תחא

 םישמשמ ולא םסיננוכ .ּההובג
 ירתא ומכ ,םיירחסמ םיפוג

 ריחמה .המודכו םילודג טנרטניא

 רפסמ יפל הנתשמ םיננוכה לש

 יפלו םיאשונ םהש םירוטילקתה
 ,הרקמ לכב .האירקה תוריהמ
 םיליחתמש םיריחמב רבודמ

 םג םיעיגמו םירלוד יפלאב

 !ןנוכ לכל םירלוד יפלא תורשעל

 לכוי ולא םיננוכב ןיינעתמש ימ

 ןכדועמו ףסונ עדימ גישהל

 תורבחה ךרד ,טנרטניאב
 :םתוא תורציימה

 ושועוש טהו 60

 :שצש אוח(זטמושג שטחו

 שצצעצצע חר41ו שסמו

 ו 11ןכ /
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 וכ

: 
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 ןח ו | ה
 תובוט תוושדח

 א -ל
 ,הנורחאל הזירכה ג6ווטופוסת תרבח
 ץיאמב וכמתי םישדחה היקחשמש

 אואוא-ה ,לטניא לש הידמיטלומה
 תסגטש תא ואצמת םיקחשמה ןיב

 7078: (02זגת6 | 1ם0₪15808 |(

 .ךיוח56ת 5 607856 1

 98 תונולח

 תכרעמש | ,הזירכה | טפוסורקימ
 "סיפממ" םשב העודיה הלעפהה
 1998 תנש תליחת תארקל אצת

 ..ושחנת ,ארקתו (הנש יצחכ דוע)
 ."98 תונולח"

 אתיב ינחוב םיועורד

 ינחוב תשפחמ א16618))1623 תרבח *

 חסותו שדחה קחשמל אתיב
 לש | רוטלומיס והז 5
 ולחי םיקדבמה .תוקיתע תוניפס
 .רהמ םשרהל יאדכו 10.8.97-ב

 110 / /:ואיעוא 62816018 00

 ןכ םג תשפחמ טפוסורקימ תרבח *
 םכילע ךכ םשל .אתיב ינחוב
 םויב הרבחה לש רתאל סנכהל
 ורחבי הז םויב .18.97-ה ינש

 486 01 קחשמל םינחוב םישימח

5 

 ת+1כ/ /:ועיעש 10705011.00ה /
 23165/6ר 1765/

 10%ג| תו6בותתמ6ת[| 1%6:00ז%א *

 תא םעחב תוסנל תרשפאמ

 קחשמה לש אתיבה תסריג

 קחשמ והז .ץאווקמ 65

 -תלת ,םישמתשמ בר םידיקפת

 קחשמה ,שדוחכ דועב .ידמימ

 לכ זאו דפא לש ןודעומל רבעוי

 ..ףסכ הלעת העש
 +%ק/ /:אששש 16ת ח6 1 1

 תשפחמ 0!6/:6ח6 5:06:06 תרבח *

 תא .םקתפמש קחשמל םינחוב

 רתאב ואצמת ולש אתיבה תסריג

 :3כ0 לש

 מ 11ק/ /:אואוא.360.ססזה /טקזופוחק

 תשפחמ תוקססז6 0306 תרבח *

 תוקידבה ./01ג| קחשמל םינחוב

 רחאל .218.97-ה דע וכשמי

 תסריג ץפות הזה ךיראתה

 | 00000 .קחשמה לש 56
 : ב



 316: 6 61ח0זוחָס

 1816: 76 ,קחשמה יפלק תא םירכוז

 קחשמ שי רבכש ,ןבומכ ?( טז חש

 דחלמ רתא םג ושכעו בשחמ

 םינקחש שגפמ רשפאמה טנרטניאב

 .םלועה לכמ
 ₪ 110/ /:ששוא 31 0ומ

 ישילשה דמימהמ תוחיש

 םורופ החתפ 66 130% תרבח

 רשפאמה ,טנרטעאב דחמטמ תוחיש

 לש םיחתפמה םע חחושל םכל

 םורופה | .םיידמימ-תלת | םיקחשמ

 אצמנ אוה .1ת5166 1130% סם 3 ארקנ

 :הרבחה לש רתאב

 11 / /:ואעו 5016 0185161 00

 ...העממוריללע
 שפחמ טנרטניאב ףסונ םיקחשמ ץורע

 .אתיב תוקידב וכרעיש | ,םיקירפ

 ןבומכ החמתמ | ,ה%45\6 ,ץורעה
 ..ותוא וסנ .המחלמ יקחשמב

 זר + כ / /:יאטעש ת61-ע 818.00

 נד םּיארוור
 הכוז (:ג8ַק6ַ6ְְַסת םימדה קחשמ

 תרבח ,תאז תורמל .הבר החלצהל

 קתוע קינעהל הטילחה [תזקץ
 עיגיש ימ לכל קחשמה לש םניח
 שדוחב) 22.7.97-ב הרבחה ידרשמל
 הרזעה ןוגראל םד םורתיו (...רבעש
 .םודאה בלצה ,ימלועה הנושארה

 רפסה - 50667
 תיבל הרשיא | [םוכגע | תרבח
 ₪676 | ץטס|פתומפ רואל-האצוהה
 תא ללוגיש ,רפס איצוהל זסטק
 ןושארה קחשמה ןיבש הלילעה
 קנשה קחשמל 5ו0ם6א60כ תרדיסב
 קושל ואצי רפסהו שדחה קחשמה
 1998 תנש לש ויתסה תארקל

 :טוו פטס|6א
 תט] כטקוטא ל םיביירדל קוקזש ימ
 ביטאירק לש לוקה יסיטרכ רובע
 .טנרטניאב םהלש רתאב םתוא אצמי
 ילעבל קר םידעוימ םיריביירדה
 .95 תונולח

 זרז 1ךכ/ /:הארארא טז 81-00 / ועם
 601/11[ קמ סו תב

 :ןאל תוער יקחועמ *
 יקחשמ" אשונב תימואלניב 0 יב הד

 תשה -יבגלע - ךרלת

 קו 8 : ' | 8
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 הטאהל םיינצלנ |

 טנרטניאה
 .רבמטפסב
 ותכ תא םמצעל

 בח לש שדח רתא טנרטניאב וגוהו טר'גניירה
 ניקטנ םע

 :ד-בוונע

 מודה חוא'צמה
 תיישעת לש דיתעה קפס אלל איה המודמ-תואיצמ

 ישממ קלח היהנ ונא ולא םיקחשמב .בשחמה יקחשמ

 וא תרייוצמ תויומד לש םיטוונה קר אלו קחשמה לש
 לש הרמוחה ןיידעש ,היעבה .ךסמה לע תמלוצמ

 וסינ תורבח רפסמ .הרקי דואמ המודמה-תואיצמה

 ,םויה דע ,תורבחה לכ .םתוא רוכמלו םירישכמ רצייל

 תמייקש הדיחיה המודמה תואיצמה תיישעת .ולשכנ

 .אבצלו הישעת יכרצל איה ,ןיידע

 החתיפ ,היזיולט יקחשמו בשחמ יקחשמב בר ןויסינ הל ,תידנלוהה ספיליפ תרבח

 . שבלתמ רישכמה .(ןללוצה) 55004 ארקנה השדח המודמ-תואיצמ רישכמ הנורחאל

 םיכסמ ינש שי ,תושדע םוקמב .םינללוצ תכסמ ומכ ןקחשה לש ושאר לע

 . - תוינזוא יתש שי םידדצב .תידמימ-תלת הנומת תוארל םירשפאמה ,םילטסירק

 . ץיא ,ונתעידי בטימל ,רישכמל .םיילוק םיטקפאו הקיסומ לש תינופואירטס העמשהל
 רישכמה !וב םייק אל המודמה-תואיצמה לש ירקיעה טקפאה ,רמולכ .העונת ינשייח
 | .ןרוטאסו ןשייטסיילפ ,64-דנטנינה םהבו םימייקה קחשמה יפוסמל רבחתהל לכוי
 = 64-ודנטנינה לש הזמ לופכ ריחמ והז .רלוד 300 תרומת ל"וחב קוושי שדחה רישכמה
 תא ומלשי םלועה יבחרב םיקירפ םאה ,תירקיעה הלאשה .רחא היזיולט ףוסמ לכ וא
 ,ריחמה דבלמש ,חינהל ריבס ."המודמ תואיצמ תילשא" לש הילשא רובע ףסכה
 .הלש שדחה רישכמל םיקחשמ רחבמ לע םג בושחל תבייח ספיליפ

 , קחשמ תריכמב תיסחי הטאה הפוצ איהש ,ינוסל החוויד סטרא קינורטקלא תרבח
 < טקחשמ תריכמב לודיגה ,סטרא קינורטקלא לש םיחמומה תנעטל !ןשייטסיילפל
 .רתויב תיתועמשמ הרוצב וב סוגנל היופצ ודנטנינ ,לבא ךשמי ריישכמל
 . שווהמ םהו ןשייטסיילפל םיקחשמ 14 האיצוה סטרא קינורטקלא ,1997 תנשב
 = לאה .הרבעש הנשב הרבחה יחוורמ תירישע תמועל תאז .הרבחה יחוורמ שילשכ
 . תנועמ תא םולבל לוכי ללכב ימ תוארל השק םייתניב ?ןשייטסיילפל הטאה היופצ
 .םילפונ םיקנע םג ...עודיכ לבא .ינוס לש הרידאה קווישה

 ד
 ?תטעאה ישלוגל תויצקרטאו םיסונוב 4 17-ל 15-ה ץיב ,אבה שדוחב

 | ל"ביטקארטיא םילזאפ שי רתאב | םושרל | םילוכי .
 | ב ראואפהו וגוה ומכ תורדס ירוביג | ..וישכע רבכ 2

 | הו ?" ,לוקיצבוק םג ואצמת רתאב | ווק /האוציא 00
 + .תוח"של שגפמ םוקמ םגו תונולחל
 .  .םודאה ר'גניירה - ימוט םעק 1

 ותק 6058

 הנהמ השילג
 ד 0 ₪

 | י ןבס תר
 ,םיקחשמ ,תויוליעפ עפש עיצמ ,ג ףותישב ,לארשי | 0



 שפות רפוס
 נצ

 ןוינל ןושא101//76!ו9ב לודגה םידל'ה דרי

 27 / 6 'ציגר םוי דצ 21 5 'ש'מח םוימ

 \הְיספה אלל תו'נקרטא\ ם'לוריא ץפָש ₪

 \"ל'עפ פו" \ונגסב םירוהלו םידליל ר\דיב 'צפומ ₪

 \ם'תורשו םירנומ לש בר \ווא'מב האונת '1תיג ₪

 דנלרפוסה ')(תמ לכ םע ם"ח ף'כו תועתפה ₪ /

 ותישב

4 
 א

 < תדחואמ םילוח תבוק
 הניזאב |הל'בואתהה 78

 תוסחב

 /-/ 7.5% .לט "סםסיקווש" קוויטו הקפה
 ומ מ

 , אנ 5 לש



 ןודווג באוי :תאמ

 לשיאה בשחמל השילפה
 גא לוע ד

-- רשאכ ,שערנ ולוכ םלועה ,םישדוח רפסמ ינפל
 . 2 . 

 - / !גאבה היה המ .תומסרופמה השילגה תונכותמ תחאב

 ולכ* רתאה ילהנמ ,והשלכ רתאל םתסנכנ םתאש ןמזב

 .םכלש בשחמה

 ,תוטושפ דואמ םילימב ,רבד לש ושורפ ?רמוא הז המ ,עגר |

 ,םכל ןיא המו םכל שי המ תעדל ,םיצבקב םכל טטחל לוכי והשימוע

 םישלופה .ןיטולחל םתוא קוחמל וליפאו םיצבקה ןכות תא תונשל

 ,תבותכ ,םש ומכ םכילע דואמ םיישיא םיטרפ םג תעדל םילגוסמ

 .המודכו קנב תונובשח ,תוהז-תודועת ירפסמ

 םירומח םיעשפ
 תויוכז יקוח לכ תא הריפמ םכלש יטרפה בשחמל וזה הרידחה

 ולאה תויוכזה לש תויועמשמה לע יפוסוליפ ןויד ךורענ אל .טרפה
 תויורשפאהמ המכ ריהבנ ,הנכסה לדוג תא וניבתש ידכ ,לבא

 א( ,ץ שלוג םתאש ןמזבש
] / 4 
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 "7 --6ל הפי חונימ) םושר אל קתוע םכתושרב :ןושאר רבד

 "7, שגהלו הז תא תעדל לוכי והשימ .יהשלכ הנכות לש (יקוח

 ,והנותה תינרצי רמולכ) והשימה ותוא ...וא תיטפשמ העיבת

 ., ו שבשל וא ,םכלש קסידהמ הנכותה תא קוחמל טושפ

 ישמ העיבת שיגת קר תדבוכמ הרבחש ,חינהל ריבס .התלועפ

 | 4 .םכדגנ

 "לחש םכתושרב ןיאש ,הלגת תמייוסמ הרבח :ינש רבד

 קושש יעצמא םכילע ליעפהל ליחתת איהו הלש הנכותה

 מו קיעמ טלחהב לבא ארונ אל ילוא הז .התוא ונקיתש
 שעיש ,םלועב םיפרוטמ םירסח אל :ישילש רבד

 "למקמש ףרוטמ .םיסוריו ינימ לכב םכלש בשחמה תא קיבדהל

 ו ולא סנכהל וצרי םלוכש ,דחוימב יביטקרטא רתא םיקהל
 1 .וקבדי

 ושחמב לבחל םילגוסמ םיפרוטמה םתוא :יעיבר רבד
 הירחא וריתוי אלש ,תונוש תורוצב
 / .םיצבק תקיחמ ,לשמל

 ( םטרפב שומיש :ישימח רבד
 ! לוצנ ,לשמל .תילילפ הרוצב
 !ידכ קפסה יטרפו םכלש טנרטניאה
 "7 לנקת שדוחה ףוסב .םכנובשח לע
 תוחא תורשפא ...בטיה חפונמ תועש
 לש םיטרפ לוצינו שומיש תללוכ
 / רבדנ אל .תונוש תוינקל יארשא
 9 עדימ לוצינ לש תויורשפא וליפא
 . .םימויאו הטיחס יכרצל

 9 תואמגוד רפסמ קר ויה ולא
 .. יח תנכותש ,והשימל אורקל םילוכיש

 "רה לא הרידח תרשפאמו הצורפ
 - 2 .ולש םיצבקה

. 
"₪ 

 ה שש

 לש. אל רשפאל אל ידכ ?םתנבה
 |[ "7 ללכב ,חוטב יכה ,םכלש בשחמל
 מק רחא עדימ רגאמ לכל וא טנרטניאל

 1% 7 בולע יד ןורתפ והזש ,עומאה
 ו | שה ,תוינרצימ תחא לכש ,הביסה
 ו .םיבר םיצמאמ העיקשמ

 - לשמכ אוה הזה םיבנגו-םירטושה
2% 

 * כב
1 

- 

 0 ה

 יט םכל ןתא לכ םדוק ...ןכל |
 יטניא ,םיישיא םיטרפ ורמשת לא
 הציע םיצור .בשחמה לע המודכו

- , 
[ 

0 



 ריתסהל וקקדזת אלש ידכ ,םכמצע םע םירשיו םינונה

 יארשא-סיטרכ יטרפ ,ןיידע ?ןוכנ ,ידיצמ דמו נ % ףא

 ילש הציעה ,רמולכ .םירחא םיטרפ םג ךכו דוסב רומשל םיבייח

 לע הבהא יבתכמ ריאשהל אל םכמ שקבמ ינא רשאכ דואמ הבוט

 ...בשחמה

 ועיקש ,השילגה-תונכות תוינרצי דבלמ ,דואמ תובר תורבח

 ןוחטב לש ןיינע הז .םיבשחמל הנגה יווק תיינבב םיבר םיצמאמ

 יתוריש ,הרטשמה ,אבצה יבשחמ לע הנגהב רבודמ רשאכ ,ימלוע

 לע רומשל דואמ בושח הז ,המוד תוירחא תמרב .המודכו הלצהה

 םיעיקשמ םלועה תואבצ .תולודג תוילכלכ תורבחו םיקנבה יבשחמ

 ל"הצב ,לשמל .םהיבשחמ לע ןגהל ידכ קר הנש לכ םירלוד ינוילימ

 שי םא אלא תרושקת יעצמא לכל בשחמ רבחל .רוסא לבא ,רוסא

 אבצ לכב טעמכ םייק אוהו לודג דוס ןיא הזה להונה .דחוימ רושיא

 .םלועב

 ולא .דואמ תורקי אבצהו םיקנבה יבשחמ לש הנגהה תונכות

 םינוכדיעל "יונמ" תוללוכו תובר םינש ךשמב וחתופש ,תודבכ תונכות

 תא ומצעל תושרהל לוכי וניא יתיב שמתשמ ףאש ,רורב .םיפטוש

 םירבוחמ ןהיבשחמש ,תלסחי תונטק תורבח םג .רקיה גונעתה

 לע הנגהה רובע הנשב רלוד ןוילימ םלשל ושקתי ,תרושקת תותשרל

 ולא תונכות .הברהב תולוזו תויממע תונכות ןנשי ךכ םשל .בשחמה

 םיצרופה דגנ ,רשפאש המכ דע ,בשחמה לע ןגהל םכל ורשפאי

 .םיעשופהו

 לארשימ םימחולה
 םילארשי הברה .םיבוט םימחול לש םש אצי ,םילארשיל .ונל

 הנגהה חטשב םגש ,רבתסמ .םייאבצ הנגה יצעויכ ל"וחב םישמשמ

 שי טנרטניאה ישמתשמ לע
 הרבחה .םלועל רפסל המ ונל

 החתיפ ,ןא'גניפ תילארשיה

 לע הנגהל תדחוימ הנכות
 | .טנרטניאה ישמתשמ

 .18- || 1 ינפמ ןגהל הדעונ הנכותה
 / םיבותכה .(תונכות) םימושי
 םיצורפ םהש ,הוא'ג תפשב
 -תנכות .הצירפל םינתינ וא

 ןמזה לכ תלעופ הנגהה
 אל תורידח רתאל הסנמו

 בשחמה | ךותל | תויקוח
 .םכלש

 :טנרטניא ...ב הלש רתאב לבקל ולכות תומגדהו םיפסונ םיטרפ
 11 /:ואואוא (וח קה 60

 וא .)ה\
 - | ₪ בטוב ₪ ,

 תע\ תא

 22שת/ צ\\-צ 9 \ * : א
 ה1+ן:/ ]סת (סז 6

 צרופה
 !ובהא* אל םיקחשמה ינרצי וזה הנכותה תא

 תוטייש ינפ-לע גלדל םכל תרשפאמ איה יכ ?המל

 ינפמ םינרציה לע ןגהל תודעוימה ,תונוש הנגה

 ..םיקחשמ לש תויקוח אל תוקתעה
 ןמנזור קראמ :תאמ

 םייחה לע לקהל הדעונ
 [.ססאפתות 26  הנכותה יחתפמ

 םיגהונ םיבר םיקירפש ,םיעדוי

 אל דואמ הרוצב םיקחשמ קיתעהל

 הנכות וחתיפ םה תאז תורמל .תיקוח

 םג) כ05 תביבסב תלעופה ,הטושפ

 ,(תויעב ילב 95  תונולח תחת

 דחא רבדב םכל רוזעל הדיקפתש

 הנגה ידוק דילקהל קקדזהל אל :ןטק

 ידי-לע םישרדנה ,םינושמו םינוש

 תא ריאשהל אל ,םימייוסמ םיקחשמ

 .דועו קחשמה תלעפה ןמזב ןנוכב רוטילקתה וא טקסידה

 ?םירבדמ ונחנא המ לע
 םתקתעה תא ונילע תושקהל תוגהונ תובר םיקחשמ תוינרצי

 הזכ ,ההכ םוח-םודא ףד סיפדהל גוהנ היה םעפ .םיקחשמה לש

 לש תוכורא תומישר וילעו ,םיכמסמ םוליצ תונוכמב םלטצי אלש

 ףדה לא ץורל ונתוא תבייחמ התיה קחשמה תלעפה לכ .םידוק

 .תיארקא הרוצב רחבנש ,דוקה תא שפחלו

 םוקמב .המלענו טעמכ וזה הטישה ,רוטילקתה ןדיעב ,םויכ

 תא ריאשהל ונתוא םיבייחמ םיבר םיקחשמ ,םידוקה תטיש

 קסידה יבג לע ןקתומ קחשמה לכש תורמל ,ןנוכב רוטילקתה

 לע םינוש םידוק תקדוב הנכותה ,קחשמה ךלהמב .חישקה

 .קספומ ןבומ קחשמה ,ןנוכב וניא רוטילקתה םא .רוטילקתה

 ליכהל הלוכי דימת אל רוטילקתה לש תיקוח אל הקתעהש ,ןבומכ

 .לעפת אל תקתעומ הנכות ,הזכ הרקמב .ולאה םידוקה תא

 | םידוקה ץרופ

 תללוכ הנכותה .ולאה םידוקה לכ תא תצרופ 1.066%

 תרזעב .דחאכ םישדחו םינשי םיקחשמ ףלאמ רתויל םידוק

 םידוקה לכ לעמ גלדל ונל תרשפאמ איה םיטושפ םיטירפת
 הז ,םכריכזהל .םיקחשמה תוינרצי לש תונגהה לכו םינושמה

 ,ירמגל יקוח הז .קתעומ קחשמב רבודמ רשאכ יקוח אל טלחהב
 .תא שפחל םילצעתמ םתס םתאו ירוקמ קחשמ םכידיב רשאכ

 ..ןנוכל רוטילקתה תא סינכהל וא םידוקה תרבוח

 .טנרטנאה רתא תא ןכדעל ,החיטבמ הנכותה תינרצי

 הניא הנכותה .םישדח םיקחשמב םישדוח השולשל תחא תוחפל
 .התכז טושפ איה וילשכע ,תובר םינש רבכ תמייק איה ,השדח

 = 195 תונולח תסריג םג היופצ בורקב .תשדוחמ הסריגל

 ל .50גזטא4ז6 תסריג ןיאו המגדה תסריג ןיא הנכותל
 = .טנרטניאה ךרד םיטרפ דוע הילע לבקל ולכות ,תאז

 /ראוש סה 50[ 30.00

4 
 2 | | 90 ץמקנפא  ופצחה]

 םוחעו :גבוקיזראעו הק



 ןורחאה ןמזב

 2 8 לקחשמ רודמו רחאמ

 כל ריכזהל ונטלחה ,תצק
 רתומ 50869816 יקחשמ .הטישה לש

 .הבר תוישפוחב ץיפהל רתומו קיתעהל

 רחאל .םתוא רוכמל רוסא ?רוסא המ

 ,הנכותה תא וא קחשמה תא םתסינש

 םירומא םתא ,םכל הבוט איהש םתיליגו

 ללכ-ךרדב .האלמה הנכותה תא שוכרל

 רפסמ םיללוכ 503ז6אג6 יקחשמ

 םיביכרהמ קלח קרו םיבלש לש םצמוצמ

 תונכות שי ,לשמל .הנכותה לש םירחאה

 ,המודכו בותכל ,רייצל םכל תורשפאמה

 .םיצבק רומשל םילוכי אל םתא לבא
 רתויב תיראלופופה 5136316 ה תנכות

 לש השילגה תנכות איה ,יתעדל ,םויכ
 םתיסינש ירחא ,ץלמומ דואמ 6

 ןרציל ףסכה תא חולשל ,הנכותה תא
 ,הכרדה ירפס :הרומתה אולמ תא לבקלו
 .דועו תינכט הכימת ,םינוכדיע

 ינוי ;קחיש
 ;קחשמה תגשהל תבותכ

 ./שוא ומ טז (וא רטחו-
 ו |

 (לוהמ(% 1 6
 ב אוט \א הוט לש ןונגסב םייקנע

 תסריג שי קחשמ לכל טעמכ

 ןורקיעה .51ג810816"ה תטישב

 ה ווכ/

0 

 םיטובור לש קחשמ אוה
 ןונגס

 -תלת תוירי קחשמ רתוי והז .קוידב אל לבא
 לש םומינימה תושירד .יביטימירפ ידמימ
 אל .486 ידבעמ ביבס תבבותסמ קחשמה
 ךירצ אל ,םייפרג םיציאמו םיסיטרכ ךירצ
 ,סוד תביבסב לעופ אוה .המודכו ןורכיז הברה
 תשולש .םידחוימו םיבכרומ םיקשממ ילב
 ו | ה תסריג לש םינושארה םיבלשה

 ןורחאהו יעיברה בלש
 .האלמה הסריגה תא שו

 ה קר .םיבזכאמו םישלח
 כרל התפמו בוט הארנ
 [/ םכמצעב טילחהלו טנרטניאהמ ש 7 ירוהל ולכות ,הרקמ לכב 3 ע 5 ץיל ל םא םיימעפ בשוח יתייה 0 קחשמ רובע עונצ דואמ םוכסב ר - תורמל .ח"ש םירשעמ תוחפ הז ו ימד דועו) קראמ 10 קר הלוע אלמה ו .ןשוימ :תחא הלימב .לוקהיס - תא וליפא רידגהל ךירצ יכ תנבצעמ יד הנקתהה וליפא םויה .טיהל תויהל . 9 קחשמה םינש עברא שולש ינפל 8

 ינוןי ;קחיש
 ;קחשמה תגשהל תבותכ

 001 טסו םווק//
 וע

 תיישעת תא הליבומ גס תרבח

 ןוקתש ינפל הסנ :טושפ הטישה לש

 ונח לש םיקחשמה .םלועב <3ז0וא9ז7ה

 " ל םג רבד לש ופוסבו םירכממ ,םילועמ
 חקחשמה תא םתיסינש ירחא ,לשמל .םילוז
 ו דע םלשל וצלאת ,ותוא שוכרל תטלחהו
 ' הטויגה תא לבקל ידכ (ח"ש האמכ) רלוד
 מערינס דואמ ריחמ והז ,ןיידע .ולש האלמה

 עץ דתאל סנכהל ץלמומ דואמ .הלועמ קחשמ
 ₪ ואצמת .השולש םיישדוחל תחא הרבחה
 "  תונכדועמ תואסריג ,םישדח םיקחשמ
 מלט לש תופסות ,םיפיט ,םימייק םיקחשמל
 המפל תיארחא וז הרבחש ,רוכזל ךירצ .דועו
 1 א665 םהבו םייסאלק םיקחשמ

 ו ,תיצאנה הריטה ,8166 0[ הש 46
 : .םירחאו 300
 טו ריהמ םיצורימ קחשמ אוה גומה וע
 יו םיגהנ ,תוינוכמ ,םילולסמ הברה וב שי

 "א םיקירפ דגנ םג ותוא קחשל ןתינ .ןשקא
 תמה תלפהל חונו טושפ קשממ תועצמאב
 0 תרבח לש לודג ןורתי הז) םכלש
 3 תונוש תויורשפא הברה ללוכ קחשמה

 .ומדקתה ,םיצורימ ירחא תוינוכמה רופיש
 .לחשמ והז לכה-ךסב .המודכו הגילה גורדב

 צ "ו

 םיצורימ
 | | .דמחנ שממ -

 אל ינא
 וילע הברמ
 םילימב
 יכ םירואיתו
 קחשמ והז
 .ןשי יד
 . .טנרטניאב | % ₪ לש רתאל םכתא חולשל ידכ קר 1 ₪ ותוא יתלצינ
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 41 יתיתא ןמזב םינקחש הבורח קחשמ

 יל תועו / םדומ / תרושקת לבכ / לצופמ ךסמ]

 ו"

 הנכס .ללחב בשוימ תכל בכוכב תינדיתע הביבסב שחרתמ ץסמ
 תבוכרתל ךפהש יעקרק"תת קדייח ללגב ,בכוכה יבשות לע תפחרמ
 .ןובקירל תמרוגו ריהמ בצקב תטשפתמה (ץסמכ)
 ע ודבל ראשנש ,הרטשמה חקפמ ץא םלגמ ןקחשה
 ללחל חקפמה קקזנ בכוכה תא בוזעל ידכ
 שהל איה הב תוכזל הדיחיה ךרדה
 .בכוכה לש םישוטנה ויחטשב
 ןיב הריחב תדמוע ןקחשה תושרל :ומצע קחשמה ליחתמ הז בלשב
 0 צעל תורשפאה וא ,('וכו הטילש ,המילב ,תילאמיסקמ יהמ ,הצואת) הנוש תונוכת בוליש בכר לכלשכ ,בכר ילכ ןווגמ
 ו שפא הנשי ,ףסונב .הרואתבו סופסחב ,םילותיפב 0% * מ דחא םינושה םילולסמ 16 ללוכ קחשמה .ולשמ ירוקמ
 0 חשמה רתאמ םיפסונ בכר ילכו םילולסמ
 ילבמ 0 דע וב קחשל ןתינש ךכ (וצוו .ט013011.0סזמ)

 .שוטנה בכוכה ל
 םלוא ,הרתונש הדיחיה תי

 ןכוסמ תוינוכמ ץורימב ףתת

 .םמעתשהל

 .-פ דחוימב ותנכותש םינושארה םיקחשמה דחא אוה ןיכוכ
 ,םירפתשמ הינשב ו - םימיירפה רפסמו הקיפרגה ,תוריהמה ןכלו

 [ץואוביה ידי-כע רסמנ

 ;נ שדחה קחשמה .הז דבעמב ושמיש ןמזב דחוימב םיטלובו

 | הוד הז םירחתמה םינקחש 8 דע וא דבל קחשמל תורשפא
 ו

 קמ ךרד תשר ,טנרטניאה תשר

 .(א זז דזקז .גצטש)
 מ םויטנפ וא הלעמו ץרהגמ 120 םויטנפ :תכרעמה תושירד
 ו (ו\!א תיילונכט דבעמ םע ילמיטפוא עוציב ,3א סיטרכ םע

 וע ישקה ןנוכב יונפ םוקמ תוחפל טיבהגמ 20 ,טיבהגמ 16 לש

 .הלעמו תעבורמ תוריהמב 6-80[

 1 א
 , 3 זא יבשב חקלו םילולמנה ץרא לע ףושיכ ליטה עשרה דא
 | ע- סקאמול אוה רוחאמ ראשנש שדיחיה .םישמחנה םילולמנה
 | .טעמכ רבד לכמו םינוקרדמ ,םיהבגמ דחופש ןדחפו ןטק
 ?םילולמנה ץרא תא ליציש רוביגה הז םאה
 לושממה תא רובעל םכדיקפת ,סקאמול דיקפתב םיקחשמ םתא

 , פינודנ ביצה עשרה דאש תועתפה דועו תויח ,תוצלפמ םיללוכש
 .םילולמנה םכירבח תא ררחשל תנמ לע
 ל ץורל ,תכלל ולכות ובש ינמימ וד תומר קחשמ אוה קחשמה
 | ...דועו ספטל ,ףועל
 | הלו עשרה דא ידי לע ופשוכש םילולמנב ולקתת קחשמה ךלהמב
 "פלט םימסקה עבוכ תא םהילע וקרזת םא .םכתוא ףוקתל םיאב
 נט סילולמנל הרזח וכפהי םהו רסוי ףושיכה םהילע וצפקת
 ל וננתהל םכל ורזעיש "תולוכי" ףוסאל ולכות קחשמה ךרואל
 .םכינפל םיבצינה םיביואהו תויעבה
 | למ קורזל .עבוכ תוצצפ קורזל ,םירשג תונבל ,רופחל ולכות
 .דועו ריוואב ףועל ,םירעוב
 ח''ש 189 :ןכרצל ריחמ

 וא | תימוקמ ךרד

 יש .. אבה רודה - םיבכוכ ןיב עסמ"
 א סור | " סיסייגמ ,םיבכוכ ןיב עסממ תיללחה תווצו דרקיפ ןטפק | הלא .דחי היגטרטסאו הלועפ וכותב בלשמה קחשמב התעו , יב תומישמל בוש אצוי זיירפראניא ללחה תניפס תווצ : ל לחה סוניקוא יבחרמב ,רואה תוריהממ רתוי תוריהמ ללח | "3 בכוכל בכוכמ םיגילפמ םכניהש וניימד ...דיתעה לע ומליח
 לורהלמ ןאלוס ןעדמה תא רוצעל םהיצמאמב קריק ןטפק
 . 7 7% טרסה תוומדמ תחאב קחשל ןקחשה לוכי הז ו | "לו | 0 .שמשה תכרעמ
 0 זיירפרטנאה תווצ ירבחמ דחא לכ לש םהיתולועפ 6

 "שמ 12 עוציב ךלהמב המיע רשקתל ןקחשל ו ו ו ל 9מ ת"שיא תונוכתב תנייפואמ תויומדהמ תחא
 | ' תונכוסמו תויביסנטנ

 \ / ףסונב
 1 תא ועבקיש ןה ןקחשה תולועפו תוחישה גוס ,םינו 4 שה 3 א ב תוכרענה תוחיש עומשל ןקחשה לוכי



 .תונושה תויומדהו | ואו תומישמב

 תריקחב דקמתמ הז קחשמ ,םיבכו 1 עסמ טרסל המודב

 ףלוחה היגרנא לבוש ,סוסקנ תא םינש 78 הזמ ףפואה ןירותסמה

 םיאצמנ ןכ ומכ .תודמשומ ללח תוניפס וירחא ריאשמו היסקלגב
 עגונב תוינכת ומצעל ןנכתמש ןארוס ןאילוט ר"ד םירותסמה בלב

 םחלי ,םירזייח יצורמב קחשמה שוגפי המולעתה ןורתפב .סוסקנל

 .תושדח תוטנלפ רופסניא ףושחיו ביואה לש ללח תוניפסב

 לש תירוקמה הקיסומה םע ףחוסו ביהלמ תואקתפרה קחשמ והז

 ירטפ םהיניב םיירוקמה םינקחשה תולוקו םיטקפא ,עונלוקה טרס

 .לאודקמ םלוקלמו רנטאש םאיליוו ,טראויטס

 .ח"ש 229 קחשמה ריחמ

 1 (0() כ
 כ ל ל 70 קר -

 ו 3
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 אוה הידמיטלומ יצרא דה ידי לע ולא םימיב קוושמה שדחה קחשמה

 ןחלופ קחשמ 000א1-ה יבבוח לכל ,₪ז.002-מ בוקע הלועפ קחשמ

 .(ףסונ
 לכ לסחל ליחתמו ,(תמ-יח םדאנב) רבקהמ והשימ םק דחא ריהב םוי
 .וכו םיבמוז ,םירבכע ,םישיבכע :ןוגכ םירוצי ינימ

 םירקודשכ ודוב תבוב :ןוגכ םינווגמו םיבר קשנ ילכב הוולמ קחשמה

 רבע לכמ שא האיצומש תלוגלוג ,ביואל חוכ הדירומ איה התוא

 קוחר טלש םע טימניד ,המולפ הבור ,(המודכו םייניעהמ ,שארהמ)

 .(ליעפהל םיצורו רבוע והשימשכ םיצחולו הצצפ םיקרוז)

 ... םד הברה הברהו .... תוירי הברה .. ןשקא הברה אוה יללכה ןויערה

 .םדומב וא תשרב קחשל רשפאמ קחשמה

 .רתו* תולודג תוצובקב וא ,ינשה דגנ דחא ,דבל קחשל רשפא

 ח''ש 229 :ןכרצל ריחמ

 !הפש דומילל הלקה ךרדה - "וישכע רבד"
 הפש דומלל םיצורה םישנאל תדעוימה תונכות תרדס - "וישכע רבד"
 .הנהמו לק דומילל תכפוה הנכתה תרזעב דומיל .תוריהמב
 ,תילגנא :ןהיניב תופש 40-כ דומלל ןתינ םירוטילקתה תרזעב
 .דועו תיסור ,תיברע ,תיקלטיא ,תיתפרצ
 ,תדמלנ הפש לכב תונושאר םילימ םיללוכ רוטילקת לכב םיאשונה
 .םינמזו םירפסמ ,תוינק ,לכוא ,םינוש םייוטיב
 הנכותה לש קלח לכב תנתינ הרזעו יטרפ ושמישל ןולימ סיפדהל ןתינ

 .בשחמה ךסמ לע
 רובידל הבשקה ידי לע ,דבלב רוביד תופש דמלל רוטילקתה תרטמ
 .קודקד לע בושחל ילבמ תאז לכ .לוגרתו ימוי םוי
 םינודיחו םיקחשמ תועצמאב תופשה תא םידמלמ םירוטילקתה
 .םינוש
 40-מ הפש לכל המצע המיאתמ איהש הניה הנכותה לש הנורתי

 ,ולש ותפשב ול היוצרה הפשה תא דומלל לוכי דחא לכש ךכ ,תופשה

 ךתוא ךירדיו תאז ההזי רוטילקתה ,תירבע רבוד ךניה םא ,רמולכ

 .תירבעב
 רוטילקתה ,תילגנא רבוד התא םא ,אמגודל תיקלטיאה הפשה דומילב

 .תיקלטיאה הפשה דומילב תילגנאב ךתוא ךירדיו תאז ההזי

 ,יתודידיוו טושפ שמתשמה קשממ ,הלעפהל םילק םירוטילקתה

 .דמחנו עשעשמ תויהל ךפוה הפשה דומילו

 .ח"ש 129 :רוטילקתה ריחמ

2% 2%. = 
 תומל = תוקלטיא

 801/18 תרדס םע תופש דומיל
 רעונו םידליל םידעוימה םירוטילקת ולא ₪801: א תרדס

 תכרעמ םיליעפמה םילילצו טסקט ,תונומת םכותב םיבלשמו

 יסיסב דומילב םירומהו םירוהה תא תשמשמ רשא תיביטקארטניא

 ידי לע ,דבלב רוביד תופש דמלל םירוטילקתה תרטמ .הפשה לש

 < | .לודקדה לע בושחל ילב תאז לכ - ימוי םוי רובידל הבשקה

 רשפא .תדמלנה הפשב םינודיחו םיקחשמ ללוכ רוטילקת לכ

 טילקהלו תונוש תופשב םילימ דומלל ידכ ולא תונכותב שמתשהל

 .ןקתמ תרזעב תרשפאתמ הטלקהה .םהלשמ םיטפשמו םילימ

 .ותוושהלו שמתשמה לוקל בישקהל רשפאמ רשא ידוחי* "הטלקה"

 0 -- .וז הפשב םירבודל

 תפרצ ,תילגנא ןהיניב ,תונוש תופש תללוכ וז םירוטילקת תרדס

 וע הרדסל ופסוותי בורקב .דועו תיכרות ,תינמרג ,תיסור ,תיקלטיא

 . ידועו תינמור ,תיזלמ ,תינאירוק םהיניב תופש 20-כ



 ןמנזור קראמ :תאמ

 הנושאר הצצפה

 ךרד םיקחשמל רקיעב דעוימ קחשמה

 קחשמ תרוצ לכ ,השעמל !טנרטניאה

 אוה יתימאה ףיכה .תועמשמ תרסח תרחא

 בטיה תורכומה תודיחיה תחא תא תחקל

 ₪6סס0מ) הרדיסב ןושארה קחשמהמ בטיה

 (נז6מ8016ז ,/\0- ,/[גתתתוס+ה 130% 6

 לש רתאל רבחתהל ךילע ,וישכע .(המודכו
 רדחל עיגהל ,טנרטניאב ו
 : ףרטצהל לכות ןאכמ .דחוימה תוחישה
 ליחתהלו םיבירי אוצמל וא תוברקה דחאל
 תא רוחבל ךילע ,ליבקמב .השדח המחלמ
 1 .וזמוזס4) ךילע ףדעומה קחשמה בצמ
 ,1.וחרו(60 דוזחו6 ,1.1101166 1.1665 ,58

 ,ןורקיעב .(תע6ס [סז /411-1 (693קזטז6 16 ₪

 יהשלכ הדוקנל סנכומ התא קחשמ לכב

 ,קחשמב ליחתהל ךילע םשמו הפמה לע
 .גרהב ליחתמ התא ןאכמ קויד רתיל

 הינש הצצפה
 קחשמ אוה 506 פטזצוצסז ,אוה ןכ ומשכ

 ,תוצובקב קחשל רשפא .יטסיאוגא דואמ

 ףותישמ תובכרומה תודיחי רוציל רשפא
 ,רשפא .דחא ןקחשמ רתוי לש הלועפ

 ידכ דעונ קחשמה ...הא !יוצר .טלחהב

 ףאל ןובשח ןיא .םלוכ דגנ וקחשת םתאש
 לסחמ - םיאורש ימ לכ תא טושפ ,דחא

 ויב םכילע בהואה קחשמה אוה ₪66 46 םא

 .(;סתתתתהמ] 8 6;סמוטסז תרדיסב ףסונה קרפה

 ..בזכאל אל ידכ לכה השועו ץרמה אישב

 קשנהמ דואמ

 .תישילש הצצפה
 יפל .היגטרטסא ןונכתל םכתא בייחמ קחשמה

 תודיחיה תא רוחבל וכרטצת קחשמה בצמ

 הדיחי איה א66סם ₪186 ,עודלכ ,לשמל .םכלש

 הלש הנגהה רשוכ לבא הזירזו הריהמ דואמ

 /[גתותוסזג 18268 ,תאז תמועל .דורי תיסחי

 וצרת רשאכ .הובג ןוגימ רשוכ ילעב לבא םייטיא
 רחבתש חינהל ריבס ,ביריה לש לגדה תא סופתל
 תא םילסלו קומחל לגוסמה ,זירז ,ריהמ בכר-ילכב
 .תוריהמב המישמה
 ךירצ ,בוש .םינוש קשנ-ילכב דייוצמ בכר-ילכ לכ
 המכ ןאכ שי יתעדל .המישמל קשנה תא םיאתהל
 איה .םירואזונידה תידחי ומכ תורתוימ יד תודיחי
 ינאש קר ,תיראלפופ דואמ היהת וליפא ,הדמחנ
 .רתוימו תשפוטמ תצק איהש בשוח

 תיעיבר הצצפה
 םתא זא ,םמעשמ םכל עמשנ יאמצע קחשמ םא
 -.לע ברקל םיאצוי םתא רבד לש ופוסב .םיעוט

 ללוכ הפמה לע אצמנ ₪ 2 ו לע אצמנש ימ לכ תא לסחל םילגוסמ ולא ינש .ינויה קשנהו ימוטאה רהזהל ,םיקוזיחה תא םיפו וא סז

 הישימח הצצפה
 | כ
 4 ו שי רבדל .טנרטניאה תשר 0 יער" הזה קחשמה ,ונרמא ה ב

 י ויועמ
 שע קר וקחשתש ,ח תועש | יננ .תורקי דואמ ת

 עו הנומשל עבש ןיב ,קחשמה התולע דינוגז
 50 ךרעב היהת שדוח ל

 ו אל יאדו יאדו .רת
 וע תדבוע \/650א0006 תרבח

 נכומ < .:ל9 בדק |
 נשת  .םלועה לכמ םירז םינקחש דגנ תוומה לעו םייחה
 .ינמ-לכ חטשב אוצמל ולכות ,םכתא קזחל ידכ

- 9% 
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 טהטעאל יונמה תולע תא ללוכ הז .ח"ש

 תוויבס שי .ןופלטה תוחיש תולע תאו
 < תונחש ,(טנרטניאב הז לע םילכרמ)
 .שומיש-ימד תובגל טילחת \/ א

 והנגת איה םא .קחשמ תעש לע רובע
 םוטסל עיגהל םייושע ונא ,העשל רלוד
 םוכס !שדוחל ח"ש 85 לש ללוכ
 םתא םאה !הנשב ח"ש ףלאל ברקתמ

 לאו ?הזה םוכסה תא םלשל םי
 וח"ש םייתאמכ דוע ףיסוהל וח

 !תויונחב ומצע קחשמה
 חח ₪

 ה -

 2 זר

 קחשמה

 ." סת םא םג ,רמולכ .םירכממ םימרוג
 . % סג יהשלכ אתיב תסריגב קחשמה
 ,וומתת םתא ,רבח לצא קחשל וכלת
 ,.. ינשחת אלו הבר תוריהמב קחשמל

 יי המוד הז .סיכהמ םכל לזונש ,ףסכה
 =רומיהבש םיעדוי םלוכ .םירומיהל
 / . הברה ,ןיידעו ףסכ םידיספמ

 יש ,הווקתה ךותמ םהל םירכמתמ
 4% - ...וחיוורי
 ,...ייח םאש ,הדומ ינא ,וישכע רבכ
 -* הכ ףסכ-ימוכס םלשל יתוא בייחי
 .וללע רתווא ינא ,שדוח ידמ

 לובג שי לבא ,ביהלמ ,הפי
 - / ?םתאו .םלשל



 ווחש6ס
 הפ"ו בוט והשמ תחקל םכל אבש םישיגרמ םתא ?םכלש תונסרהה רצי ךיא
 !םכל דעונ הזה קחשמה ,ןכ םא ?ותוא דימשהל טושפו

 םעפה וז ןיא

 ירובלגש ,הנושארה
 אקווד םה קחשמה

 ,הזה קחשמב .םיערה

 םוקמ תחקל םכילע
 םיחרפ םע ,הפי

 םיצע ,םיינועבצ
 םיישנאו םיקורי

 טושפו ,םידמחנ

 !ןברוחו סרה עורזל

 קרש ,קפס ןיא
 הלוכ: הבשחמה

 איקהל םיברל םורגל

 .לחלחתהל םתס וא

 םימי המכ ינפל קר

 היזיולטב התיה

 הב ,תינכות

 ועזעדזה םינייארמה

 םהב םיקחשממ

 גורהל הרטמה

 .םישנא סורדלו

 םדוקה ןויליגב

 קירפב המסרופ

 קחשמה לש העדומ

 .\\ זסטאות ( ז6וא

 ועיגה תכרעמל

 לע תובר תונולת

 לש ירזכאה יפואה

 לשו קחשמה

 ריבס .תועדומה

 המישרלש ,חינהל

 ףרטצי וזה הרוחשה

 ..הזה קחשמה םג

 קלוחמ קחשמה

 םיבלש םירשעל

 דועו םיירקיע
 השימח

 םיבלש

 .םיידוס

 תא
 םיבלשה

 ולא

 םיידוסה
 ולכות

 קחשל
 עגרב

 ופשחתש

 15 דוע שיו .םמוקמ תא
 רקיע ודעונש ,םיבלש

 םדומו תשר יקחשמל

 רשפא םתוא םג לבא
 .בשחמה דגנ קחשל

 ןיב קלוחמ קחשמה

 ןונגסב .תונונגס ינש
 תא תונבל םכילע דחאה

 םא .םכלש אלכה-תיב

 והשמב המוד הז ,וצרת
 לש ירחא םיקחשמל
 תרבח) םט!!?08 תרבח

 קינורטקלא לש תב
 דמסתמ6 ומכ ,(סטרא

 והז ,ינש דצמ .ג%
 ןמזב היגטרטסא קחשמ
 דוכלל םכילע וב יתימא

 קורזלו םיביואה תא
 ,הרקמ לכב !אלכל םתוא
 בושחל םיבייח םתא
 ,לשמל .תעשורמ הרוצב
 םיריסאה תא לצנל ןתינ
 םיריסאה .ךרפ תדובעל
 ךרובע ונביו השק ודבעי
 את ,םייוניע-ירדח דוע
 ,ןבומכ .המודכו אלכ
 יוארכ דבוע וניאש ריסא
 םייוניעה-רדחל חלשנ
 .רצק לופיטל

 םע ,קנע קחשמ והז
 ,תודוכלמ ,םירדח תואמ
 םסק ישחל ,םיפשכ
 תונלבס ךירצ .המודכו
 .לודג הזכ קחשמ ליבשב
 תונלבסה תא ול שיש ימ
 ומכ קחשמהמ הנהי יאדו

 ,םירחא םימסרופמ היגטרטסא יקחשממ

 .₪606 416 לשמל

 םיבייח םתא :הנטק תחא הרהזא

 יהלעמו 133 םויטנפ
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 הארנכ הז 2 מעשל
 ישיאה םעטבו < 1 ₪

 בג בב 'םע קחשמ | 88% - ללוכ ןויצ 4
 רתוי םיקירפל ו הא רנכש
 יו --



 ביבחת היה םוליצה ,םינש המכ ינפל דע

 תוממ ילטיגידה ףילחתה תא אוצמל רשפא

 חוונחב ,וישכע .ידמל בכרומו רקי

 חונשחומה תומלצמהש ,תורמל .בש

 .הכרד תליחתב הכפהמ לע רבודמ תויונחב םינש המכ תואצמנ רבכ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 ןמזה עיגה אל דוע
 ,לש לודגה ביבחתה - הדומ ינא

 לכ ,ןכל .םוליצ הז ,םיבשחמה ירחא

 ,תויונחל האציש ,תבשחוממ המלצמ

 יתיוור אל ,םויה דע .קודבל יתרהמ

 תונוש תוילטיגידה תומלצמה .תחנ

 םליפה תומלצממ יתוהמ דחא רבדב

 תומלצמה םג .תוכיאה - תוליגרה
 תוותשמ אל ןיידע רתויב תובוטה

 יכה םליפה תומלצמל ןתוכיאב

 תומלצמל ,תאז לכבו .שיש תוינוניב
 תונורתי דואמ הברה שי תובשחוממה

 .םינטק

 תומלצמו היצולוזר ,עבצ
 לש תוכיאה לע םיעיפשמ םירבד ינש

 .עבצהו היצולוזרה :תומלצמה

 לש ושורפ ,ההובג רתוי היצולוזרהש לככ
 םיטרפ רתוי הליכמ הנומתהש ,רבד

 תבכרומ הנומתהו רחאמ ,ףסונב .םינטק
 הנומתהש ,רבד לש ושורפ ,תודוקנ רתוימ
 שיחמהל ידכ .הקלחו היקנ רתוי תיפוסה
 חלשנ ,היצולוזרה לש העפשהה תא םכל

 םינותיעמ דחא לכב ןנובתהל םכתא
 וננובתהו תלדגמ תיכוכז וחק .םיימויה

 וישכע ?תודוקנה תא םיאור .תונומתב
 תלדגמה-תיכוכזה תא דצב  וחינה

 ,הא .הנומתה לע בוש ולכתסתו
 אל םדוק םא םג ,םש ןיידע תודוקנה

 תואצמנ קוידב ולא תודוקנ .בל םתמש

 רצומ לכ לשו קירפ לש תונומתב םג
 תודוקנ המכ ,איה הלאשה .רחא ספדומ

 ,קויד רתיל) עובר רטמיטנס לכל תוסחדנ
 .(עובר 'ץניאב תדדמנ היצולוזרה

 ,הנומתה תוכיא לע עיפשמה ינשה רבדה

 תא תטלוק המלצמה המכ דע .עבצה הז

 םאה ?ונלש םוליצה אשומ לש יתימאה עבצה
 ?םיעבצ 256 קר וא םינווג ינוילימ לבקנ ונא

 וא תואיצמל דואמ המוד וא ההז עבצה םאה
 ,עודיכ ?המויא הרוצב חרמנו שבתשמ עבצהש
 ןיב לדבה שי ,תוליגר תומלצמב םוליצב םג
 חותיפה ןיב ,ינש םליפל דחא םליפ לש גוס
 ,םליפה םוליצב .תונומתה לש הספדההו
 הפישחה תומרל רקיעב םירושק םילדבהה
 םורגת ,הינש תיאמ לכ .רואל הספדהה ריינ לש
 יונישלו ריינה לש רתוי ההובג "הפירשל"
 ,םכל רמאת חותיפ תדבעמ לכ ,ןכל .םינווגב
 הספדהב םיעבצ תודיחא החיטבמ הניא איהש
 םישמתשמ ,םיבר םימלצ .תונומת לש תרזוח
 םיעבצ טילבהל ידכ םינוש םירטליפב
 םימלצה לש םיליגרתהמ קלח -
 לש הספדהה ןמזב ,הדבע - | ודבעמב םג םיש)

 טולקל המלצמה לש תלוכיה אלא ,הספדהה תואצות אל ,איה ונלש תירקיעה הלאשה
 .םימלצמ ונא ותוא רבד לש יתימאה 7 0

 תועדויש ,תומלצמ יתיאר רבפ ,ברח ירעצ
 יל
 תא תוועלו םיע .תואיצמה

 דחאל דחא
 ןתווצב תונוש ןניא תוילטיגידה תומלצמה
 תושדע שי ןלוכל .תוליגרהו תונשיה ולאמ
 מנ תופסות שי תומלצמהמ קלחל .קדהו
 לנוונע .דועו ךיראת תעבטה ,םוז ,שאלפ
 שונז םנשי לבא .ףסכ םימלשמ ולא
 טחיתהל ךירצ םהילא ,רתוי הברה םיבושח
 תנשחוממ המלצמ שוכרל םידמוע רשאכ

 שיט ןיא תוילטיגידה תומלצמל :ןוסחיא
 | תמלצמה לכ .ןורכיז ןהל שי םוקמב
 . 0 רבחתמה ,לבכ םע תועיגמ
 9 תוומתה תא דירוהל רשפאמה יתיבה
 ליטמ אל דחא ףא ,םלוא .חישקה קסידה

 , מ קודבל בושח ,ןכל .ולש בשחמה םע
 .ומ שי .ליכהל לגוסמ ןורכיזה תונומת
 |, ידמ שי .תונומת 12 קר ליכהל תולגוסמה
 . ול לוכיש ,דחוימ ןורכיז סיטרכ םע תואבה
 יקח תומלצמה תיברמ !תונומת ףלא דע

 ,- ימת 99-ל 16 ןיב תוליכמ תויונחב םויכ

 וכ המלצמה םע דחי תחקל :הצלמה
 ." האמכ רומשל לוכייש ,210 כזוצ6"ה ומכ

 = .טקסיד לכ לע

 יב. ית אל תוליגרה תומלצמל :תוללוס
 י? ידכ דעונ הללוסה ,ללכ-ךרדב .תוללוס
 תא ליעפהל ,המידק םליפה תא
 ךווצל יחרכה אל הז ,ןיידע .המודכו
 משונה היה תילטיגידה המלצמה
 | ,אלפה הברמל .הלש תוללוסה
  .םימי תוכיראמ אל וליפא ולאה
 יתעש-העשכ ךרעב דמעמ וקיזחיש
 וונומת ףלאכ םלצל ולכויש ,תומלצמ
 רופיס ןה תוללוסו רחאמ .תוללוסה
 תללוז הניאש ,המלצמה תא אוצמל
 / - עב 7% . יו רשפאמה ,המלצמ שוכרל :הצלמה
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 הרר. א

 תא הכרד ןיעטהל וא תונעטנ תוללוסב

 .ואידיוה תומלצמ ומכ תוללוסה

 וצרת ,םתמליצש ,תונומתה תא :תספדמ

 תנרקהב וקפתסיש םיבר שי ,ןוכנ .סיפדהל

 וצרי ,םכמ םיבר .בשחמה ךסמ לע תונומתה

 םיקתוע תתל ,ריינה לע הנומתה תא תוארל

 םג שוכרל וצרת ,ןכל .המודכו םירבחל

 תא קודבל םכילע ,בוש .תינועבצ תספדמ

 תוחפל) הלש היצולוזרה יפל תספדמה

 ,דמל יטרדנטס רבכ הזש - 3000ח]

 הספדהה תולעו הלש עבצה תדרפה תלוכי

 ןתינ הנומתה תאש ,בל-ומיש .דומע לכ לש

 ומכ הנומת דוביעו רויצ תונכותב דבעל

 הרוצה תא ןהב עובקלו | ,קוסו05000

 ,תומלצמ שי  !הנומתה לש | תיפוסה

 הנומת דוביע תונכות םע | תורכמנה

 תורכמנה תומלצמ שיש ,בל-ומיש .תולועמ

 םכל תרשפאמה ,"םובלא" תנכות םע םג

 תרדוסמ הרוצב תונומתה תא רומשל

 .בשחמב

 .תינוניב תספדמ לע רשפתהל אל :הצלמה

 המכל .רנוטה תולע יפל עבקנ הספדהה ריחמ

 המכוח אל ?רנוטה קיפסהל רומא םיפד

 ץלמומ !דומע לכל םילקש ינש םלשל
 ,עבצ תוספדהל םיאתמ ריינב שמתשהל

 ירחא חרמנ אלו ויד/רנוטה תא ןוכנ גפוסש

 .רצק ןמז

 תונורתיה
 דואמ ריחמ ןורתי שי תילטיגידה המלצמל
 ליחתנ .םליפה תמלצמל האוושהב יתועמשמ
 36 לש םליפ לכ .םליפ ןיאש ,הדבועב
 הספדההו חותיפה .ח"ש 20-כ הלוע תונומת

 לומ .ח"ש 40-כ דוע הלוע הנומת לכ לש
 תוללוסה תולע תא בשחל ךירצ וזה האצוהה
 םכל ךוסחנ .הנומת לכ לש הספדהה תולעו
 תא םכל ןתינו יטמיתמה ליגותה תא
 50 םימלצמ רשאכ :תיפוסה האצותה
 לבא יתועמשמ לדבה ןיא הנשב תונומת
 שי ,הנשב תונומת תואמ םימלצמ רשאכ
 רתוי הברה הברה !םילקש תואמ לש לדבה
 !תילטיגיד המלצמב םלצל לוז
 רבודמ .תוחונה וז ,ףסונ ןורתי
 םכל רשפאמה ,תולק תומלצמב
 תיפוסה האצותה תא תוארל

 דע העש תוכחל ילב םוקמב

 האצותה תא לבקל ידכ עובש
 שמתשהל הצורש ,ימ .תיפוס

 בשחמ תונכותב ולש תונומתב

 רתאב ןתוא גיצהל ידכ ,תונוש
 תונומתה תא בלשל ידכ ,טנרטניא
 ,תרחא הדובעב וא יהשלכ תגצמב
 ,םנמא .הקירסה תא ומצעל ךסוח
 לוזב דואמ םילוע םיקרוס םויכ
 לכל אל לבא ,(רלוד 1207-מ לחה)

 הנומת לש הקירסה תולע .קרוס שי דחא
 !רלוד 10-ה תוביבסב איה
 .תולקב ץפשלו רפשל ןתינ תילטיגיד הנומת
 תואיצמה תא םיתוועמ םתאש ,דיגיש ימ שי
 :אמגודל .התוא םיפימ םתאש דיגיש ימ שיו
 ופרצת תוא הנומתהמ והשימ וקחמת םא
 .תואיצמה לש תוויעב רבודמ ,רחא והשימ
 תומוצע םכיעיעשכ םתמלטצה םא
 הנומתב םכלש ףוצרפה תא םתפלחהו
 תוחוקפ םיינעב םתא הב םכלש תרחא
 ...תואיצמה יופי רבכ הז ,םיכייחמו

 תונורסחה
 המלצמה לש  רתויב לודגה ןורסחה
 .תיתוכיא אל הנומתב רבודמש ,תילטיגידה
 תודימל לידגהל ולכות אל וזה הנומתה תא
 לדוגל עיגהל וליפא ושקתת ,קנע רטסופ לש
 !יקירפ לש רטסופה לש
 ןתינ רבכ םויכ ,םנמא .ריחמה ,ףסונ ןורסח
 ןיב לש ריחמב תובשחוממ תומלצמ גישהל

 ,(ח"ש 1250-ל 700 ןיב) רלוד 500-ל 0
 .תעצוממ סיכ תמלצמ לש ריחמה םג הזש
 המלצמ גישהל ןיידע רשפא-יא ,תאז תורמל
 !ח"ש 100-ב הטושפ תילטיגיד
 המלצמה לש הלקשמ .לקשמה ,ןורחא ןורסח
 התוחאמ הברהב הנוש וניא תילטיגידה
 תא ךכל ףיסוהל ךירצ םא ,לבא .הקיתוה
 ינוציח ןנוכ תביחס לש לובריסהו לקשמה
 .רחא רופיס רבכ הז ,2ג0 כזוט6"ה ומכ

 תומלצמה תשר
 תמישר תא םכל םיאיבמ ונא ,םכתאנהל

 תוינרצי תרשע לש טנרטניאב תובותכה

 :תובושחהו תולודגה תוילטיגידה תומלצמה

 כ / /:ואעשע .04510.00ב

 כ / /:שעטעש א 06 3.60

 1 11כ / /:עעצע 01 מב כו15.00ב /1011]

 ה 11כ / /:טעשעשע 80 ע 60 הב 16
 1 / /:שעש שא .[ טו [11זחב 60

 11 / /:ועשעשע.6כפסמ -158.001ה

 11 / /:ואצאעואע 00581.0 0 60

 11 / /:ועצעש 4 כ ןכ16.ססתב

 כ / /:עעוא ג 20 6.60

 הג 2 1 ו ל

 טו 200
 = ךסמה לע הנומתהו "קילק"
 | - תילטיגיד .המלצמ קווישב לה עדי
 . הגוצת ךסמ תבלשמה ,גקקוט לש השדח
 .רבכש תונומתב היפצ רשפאמה ,ינכפהמ
 טקייבואה לש תקדקודמ הניחבו ומלוצ
 | םוליצה ינפל
 . המלו ימה קווישב הלחה םיבשחמ עדי
 .- | 1 קס6 לש השדחה תיליטיגידה
 : שמתשמל | .העיצמה | ,0טו0א1886< 0
 .שומיש |  תוטשפו תומישרמ | תולוכי
 יינעמ  השדחה המלצמה .ןפוד תאצוי
 םישורדה םילכה לכ תא הילעבל
 .ילטיגיד יתוזח עדימ בלשלו דבעל ,דוכלל
 ; וא בשחמה ךא .בשחמה לעש םיכמסמב
 תא גיצהלו טולקל לוכיה דיחיה םוידמה
 ּה לצמה | תדכול ןתוא | תונומתה
 רבחתהל תלגוסמ | (ווסא78866 0
 וילע . גיצהלו היזיולטה גצל תורישי
 2 .תונומתה
 2 התלעפה קוט לש תרוסמה בטימכ
 ל ףנוסב .הלקו הטושפ ()טוטאד 386 0
 ליגר תומלמב תורכומה תונוכתה
 ו תילטיגידה המלצמה העיצמ
 מ וה תא :םיסונוב רפסמ
 קר אל ןתינ וב ןטנטק גצ ףילחמ
 םג אלא שי 0 תא

 8 יה .דיינה קמה



 לקחשמ תורשע ירחא

 יפלאו "םיבכוכה תמחלמ"

 ןמזה עיגה ,ללח יקחשמ

 םצעב אוהש קחשמל

 .אשונה לע הידוראפ

 ללח יקחשמ יפלא ואצי םויה דע

 אל וליפא ינא .ירשפא ןונגס לכב

 ואצי םיקחשמ המכ רופסל הסנמ

 םיססובמה ,קחשמה יפוסמ לכל

 ינוידיבה-עדמה יטרס תויוכז לע

 תמחלמ" סאקול 'גרו'ג לש

 לרחא זא .(518ז \/גז8פ) "םיבכוכה

 ,ןמזה עיגה םיקחשמ לש םינש

 קוחצ השועש קחשמ םג אציש

 .דחאכ םיטרסהו ןונגסה לכמ

 תוקדה יתש .בוט ללחתמ קחשמה

 םשור תושוע טלחהב תונושארה

 הז .הבוט הריטאסב רבודמש

 תמחלמ ומכ עמשנו הארנ

 ,חיתפה ירחא ,זא לבא .םיבכוכה

 קיעהל טושפ ליחתמ קחשמה
 אלל וליפאו יליבדל ךופהלו

 !קיחצמ
 ,םינוקחשמ המכמ יונב קחשמה

 :בוט םיעמשנ םהלש תומשהש
 ןכסזא תסזסספ ,%-80ןותק

 ךירצ אל .ש1גואס6 וקו 0

 רכזהל ידכ ןוימד הברה

 ס3גזא :םיירוקמה םיקחשמב

 .ו6 ופת(סזפ ] א-\/1א(נ 8

 םיקחשמב רבודמש ,היעבה

 רבודמ ללכב םא ,םירצק

 =|גשע66 [ופג(6זא ב ...םיקחשמב

 !תושעל המ ןיא

 20) לוז קחשמב רבודמ ,רוציקב

 ח"ש 70-כ םהש ,ל"וחב רלוד
 אל טושפ קחשמה לבא ,(דבלב

 ימ םג .ריחמה תא קידצמ
 םיטרסה תרדיס לע ףרוטמש

 םיטרסה דחא תא רושל ףידעי
 אלו הבורקה ואידיוה תיירפסב
 טושפ .הזה קחשמה לומ לובסל
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 סיקחשאה תדבאא
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 .םיקחשמה

 תפיט ילבו
 ןמנזור קואמ :תאמ

 ידי-לע ץראב תגצוימה ,46ו:שו8ןסם תרבח

 לע קזח הפטח ,הידמיטלומ יצרא-דה

 ,םלועה לכמ םיקירפש ,רבתסמ .שארה

 וננולתה ,םליגב םירגובמ םיקירפ רקיעב

 ₪66טזם 10 :םינורחאה םיקחשמה ינש לע

 טושפ ?תונולתה המ .2018 1%616818 1 0%
 םתס לבא םיבוט םיקחשמב רבודמ ,דואמ

 םיקיתוה םיקירפה .םיעצוממ םיקחשמ

 .םיהדמ היהי 201%א-ש ,ופיצ

 םיקהל חרט אל דחא ףאש ,ןיבהל רשפא
 זרדזהל טלוחה ,ןכש המ .הריקח תדעו
 חורל םאותו בוט רתוי קחשמ איצוהלו
 .םיעשתה תונש יהלש לש םיקחשמה
 ףלחוה הלעפהה קשממ ,ןושאר רבד
 םירופיס דילקהל ךירצ אל .יפרג קשממב
 תונהל ידכ תילגנאב
 .קחשמהמ
 היצמינא ובליש ,ינש רבד
 -תלת הביבסב תיתוכיא
 .הקזח דואמ תידמימ
 בבותסהל םילוכי םתא

 : ד

 6(גז \(גזק66 :קחשמה
 שוטניקמו תונולח :רישכמה
 תימע :קחיש

 85% - הקיפרג
 מב הדיחיה רואה תדוקנמ
 לש תובוטה תורוטקירקה

 80% - לילצ
 ,תוימ םירובידה .ודסב הקיסומ | | | ה
 טירת ל .םישיתמו

 ומכ הארנ .קחש
 ,אוגו תורבוח

-- 
 | איי ו

 וחש !51+ס[ |
 : היישעתב תוליבומה תחאל םינש רפסמ ךשמב הבשחנ 201% תרדיס ְ

 םיקרקרי ויה םיכסמה םהב םימיב םישרוש שי קחשמל

 הכעד תצק הליהתה ,תונורחאה םינשב .הקיפרג
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 = ישפוח ןפואב טעמכ עונלו תולעמ 360-ב
 םע םיליעפ םיצפח ואצמת הניפ לכב
 םישקמ ,הכישמל תוידי ,החישל תויומד
 .המודכו הציחלל םירותפכו

 קחשמ אל אוה הלילע ילב 201% .יאדו
 רוטיזיווקניאה יחכונה קחשמב .תואקתפרה

 | .קרוז לש הירפמיאה לע טלתשמ לודגה
 | שמתשהל הז ,רסוא אוהש ןושארה רבדה
 | אוה םימסק ילב קרוז .םיפושיכו םימסקב
 דיקפתה ךרעב הז ...קחשמ אל ללכב

 תא ריזחהל גואדל ,םכלש
 | | .םלועל ףושיכה
 תוכחל יאדכש הארנ ,רוציקב
 2016: (0ז8מ0 .רמגומה קחשמל
 . ג זאו ץראב קוושי 1מףוטווסז
 ...םינויצ ול ןגראל גאדנ

 20% - קחשמ תמר
 ...ןיא

 35% - םייח ךרוא
 ןל נפ

 60% - ללוכ ןויצ
 קיחצמ אל ,תוירוקמ ילב

. 

1 | 

 | 'למעשמ ארונו

 :טנרטניאב תבותכ
 [יוק// :/ וא 519. 166.60

 | וא ה



 || ><<ו>2:1(. 
 009886 11 לש ורות עיגה שדוחה .116א0ם 1[ לש תמדקומ הריקס םכל ונאבה רבעש שדוחב
 ..עודמ תעדל םיצור יאדו םתא .חור-רצוקב ול םיכחמ םכמ דואמ םיברש קחשמ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 דגנ תיארונ השתה תמחלמ לש םינש ירחא

 תושונאהש הארנ ,םינפקותה םירזייחה

 עגרה לש ץמאמ .טטומתהל תדמוע

 לע .הלצהל הדיחיה ךרדכ הארנ ןורחאה

 קשנ תתופ תיקנע ללח תוניפס תאשונ

 תועש .תילע תדיחי הנמואו ידוסו שידח

 דגנ הפקתהה תליחת ירחא תורופס

 לשכנ ץמאמהש ,הלגמ התא םירזייחה

 ךילעו וגרהנ םימחולה תיברמ .תינשב

 ,רוציקב .םיבר דגנ דיחי תמחלמל תאצל

 המ תא תושעל ךילע ,תושפיטה הברמל

 !חילצה אל םלש אבצש

 ץצורתהל םיליחתמ םתא :תורורב םילימב

 ,קחשמה לש םייקנעה םיכובמה ךותב

 רודזורפל רודזורפמ ,ןקתמל ןקתממ רובעל

 .םכיניעל הלגנש וא זזש רוצי לכ לסחלו

 ידוס ןקתמב רבודמ יכ ,טושפ היהי אל הז
 .םילייח יפלאב שייואמה
 היה ןושארה קחשמה לש הנכותה עונמ
 ירטסיה טיהלל ךפהה קחשמה .רידא
 ,תנעוט 1פ תרבח ,וישכע .ולוכ םלועב
 .קזח רתויו ללכושמ רתוי עונמב רבודמש
 םוקמב ,תינדיתע הריזב שחרתמ קחשמה
 תשר-יקחשמ רשפאמ ,םייניבה-ימי תריז
 ,תפסונ "הבואכ" הדבוע .הלחתההמ רבכ
 !95 תונולח - םיבייח לבא םיבייח םתאש
 הלעפהה תכרעמ תחת קר ץר הזה קחשמה
 !תמ סוד - טפוסורקימ לש
 ללוגמה ,רצרצק ןורפיס םע עיגי קחשמה
 ,הנווכה .ותרטמו קחשמה תלילע תא
 .םימכת רתו* תצק תויהל וצלאת םעפהש
 עבצאה תא קיזחהל קיפסמ אלש ,רמולכ

 םתא ,תאז תורמל .יריה שקמ לע הצוחל

 ןיידע אוה קחשמה רקיע - עגרהל םילוכי

 .םירזייחה לש םמד תא זיקהל

 םיביריה תא רפשל ידכ השק הדבע זס

 םיביריהש ,קפס ןיא .םיבשחוממה

 יד ויה ןושארה קחשמה לש םיבשחוממה

 םיבלשה אקוודש ,אוה קיחצמה .םישלח

 ודרוהש ,קחשמה לש םיפסונה

 ויה ,תונוש תורבחמ ושכרנ וא טנרטניאהמ

 לש םיירוקמה םיבלשהמ םיבוט רתוי

 םהו םיחקלה תא וקיפה 1כ-ב !קחשמה

 53טְעוסה 5 - 57400 \(גז5
 ..אבה דומעל רובע זא ,ינוידיבה-עדמה תרדיס ,5 ןוליבאב לע עגושמ אל התא םא

 .םילועמ םיבלש וישכע ּרבכ םיחיטבמ
 | ףושחל לכוי בשחוממה ביריה ,לשמל
 יפל םג אלא ןיע רשק יפל קר אל םכתא
 ,םכתא ההזמ אוה םא .םכידעצ תעימש
 רוזחי אוה זאו לצב רתתסהל ולכות
 םיבירי ,רוציקב .םימדוקה ויקוסיעל
 םכל ובראי םימכח דואמ םיבשחוממ
 הזה קחשמל םג ,ןוכנו .הניפ לכ ירוחאמ
 גישהל ולכות םתוא םיבלש דוע ויהי
 ,םיבלש ,םיבירי דוע םע ,תונווגמ םיכרדב
 .המודכו םיידוס םירבעמ ,קשנ-ילכ
 ןשקא תנמ םכל קפסל רומא 000886 ![
 תועבצאהש ,וזכ הנמ .דחוימב השודג
 .קחשל ורמגתש ירחא ובאכי םכלש
 1997 ףוס תארקל תאצל רומא קחשמה
 .דבלב השולש-םיישדוח ךות ,רמוא הזו

 יליד גיב שממ .דועו תונולחל םיטפט ,םכלש

 רבודמ .הבזכא - קחשמל םיכחמ םתא םא

 תורשע המכ תללוכה ,"הידמיטלומ" תכרעב

 ,תינוניב יד תוכיאב טרסה ךותמ תונומת

 .הללאל יליבד ןוקחשמו ,ואידיו יעטק םירשעכ

 ןיקתהל םכל תרשפאמ הלעפהה תנכות ,ןוכנ

 ךסמה-תרימש תנכותמ קלחכ תונומתה תא

 ןתינ הלאכ ואידיו לעטקו תונומת .םולכ יתעדל

 תא ורמשת ,רוציקב .טנרטניאב עפשב אוצמל

 םתרהזוה :ורכזת .הווש תמאבש והשמל ףסכה

 !שארמ

 ס'קח6אה תדבאְו
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 היפ יו/6 יכחשא 2006 /₪י0/6006 55%

 .י50 הסא ,יופ-םייש ,ריש-םייש ,1'19161-ר9ו0 ,םייר לתא

 טםלטנ תוינוצמל תיטנאר תונכוס

 .דהחושווצת לורטנוק-וידר תוינוצקמ
 ננונמ םע תילמיסקמ תוריהמ

 !טנ"מק 90 דע - ד"לס ףלכא 0

 2/0 שא - הוריש ללור

 | -ב | םיקלח

 = / !הדבעמו

 ו ו ירא הש תהנההמ
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 יבג-לע ולבקתי דבלב תונובנ תולאש |

 שקבל וליפא זיעהל אל אנ .תויולג |
 תוכיא תואוושה וא םיקחשמל תוצלמה 5

 תולאש אנוש ינא ,ןכ-ומכ .םירישכמ ןיב

 ןהל תובושתהש ,תולאשו םיריחמ לע

 ..הרקמ לכב ןותיעב תוספדומ

 ריעצה ןייטשקירפ :תולאשל ןעמה

 61280 ביבא-לת 2810 ד"ת -

0 
 ה 3

4. 3 ₪ 

 ו

 םולש ריעצה ןייטשקירפ
 הנעט יל שי לבא רידא ןיזגמ אוה קירפ

 םיקחשמ לע תובתכ םסרפל םתקספה :תחא
 ונמאת לא .טיבה16 יפוסמל םישדח

 םהל םיאצוי .םיססוג ולאה םירישכמהש לש

 :לשמל .םיבוטו םישדח םיקחשמ הברה |
 ,2 ןמרוטקוו ,טיימיטלוא טאבמוק לטרומ ן

 .םירחאו 3 גנוק יקנוד ,טסאלב קינוס | +

6% 

 וי ו 0

 שו ירה

 ו

 ₪2 יד 1

 םכתבוגתל הפצמ =.

 צ'לשאר - ילארשי השמ 0%

 םיחפקמ ונא .קדוצ התא - תמאה :הבושת | 8

 יל שי .םינשיה םיפוסמה תא הנווכב אל |

 םיאצוי ןיידע :ךליבשב העתפה וליפא %

 ,טיב-הנומשה יפוסמל םישדח םיקחשמ | 8
 !ןשיה ודנטנינל רקיעב |
 םיקחשמה תיישעת ...םיצוריתל וישכעו ל
 יקחשמב םגש ,בל-םיש .המידק ץורל הטונ | ₪
 םישרוד םישדחה םיקחשמה בור ,יסיפ %

 םיקחשמה ינרצי .תמדקתמו הקזח הרמוח |

 םיבשחמה תא חוכשלו םלעתהל םיטונ |

 ותואב קוידב םיעוגנ הארנכ ונחנא .םינשיה

 ."היצזינרדומו המדיק" ארקנש ,ינלטק סוריו

 ,םיצורית) ונינפב תדמועה תפסונ היעב

 תא גישהל דואמ ונל השקש :(רוכזת

 ץולאה םיקחשמה

 ונלש םיבתכה | :םיצוריתה חוניקלו

 647 טיב"32 יקחשממ תונהל םיפידעמ

 רבכ קירפ יבתכ לכ ,יתעידי בטימל טיב |

 .םהלש טיבה"16 יפוסמ תא ,ןמזמ ,לבזל וקרדז | ₪

 השיג ךל שיש ,בל ונמש :תאז לכבו

 טלחהב התא זא .הביתכ ןורשיכו םיקחשמל

 םיקחשמב החמתמה ,ונלש בתכ תויהל ןמזומ

 ..םישדחב םג ,שקעתת םאו םינשיה



 ץ לש שדחה תוכמה קחשמל םיכחמ םיבד

 0181 0031 4 ...המצע הרבחה תוא לש רחא קחשמ לע םייאמה

 תורמל .הלילעל םיקוקז אל תוכמ יקחשמ

 לזמה עורל .רופיס שי \/ גז 62068-ל ,תאז

 דראילימ ינפל :רתויב שפוטמ רופיסב רבודמ

 לש ןעטמ ריבעה ,תרחא היסקלגמ רוצי ,םינש

 הלקת ללגב .ינשל דחא םוקממ "םיל*חה תוהמ"

 רזפתה ןעטמהו הקסרתה ולש תיללחה ,תינכט

 ופשחנ םדא-ינב הרשע .ץראה-רודכ לכ ינפ-לע

 םינועט הרשעה .םימחול רפוסל וכפהו רמוחל

 תומילא רצי ,תונפקות דואמ הברהב םג וישכע

 תויומדל םתוא ךופהיש המ לכב ,ןבומכו

 ..םלועה לכב תויראלופופ

 יקחשמ םלוע לש םימחה םימחולה תרשעו

 :םה תוכמה
 דלונרא תא םכל ריכזיש טובור ,(5

 תוחילש" םסרופמה וטרסב רגנצרווש

 יארומס ,אגפטאו 10 .הפשכמ ,/גַקּגה ."תינלטק

 ףשחנש ,רבעשל אבצ שיא ,0/גז8646 .ףרוטמ

 תיארפ תמחול ,\/ג]וגג .תיביטקא-וידר הנירקל

 רוטאידלג ,א[גאוזחט8 .תינלטק ברחב השומחה

 תנהכ ,/60600 .ירצמ לא ,גםטסו8 .קנע ימור

 ,18% .הקירמא םורדמ היאמה יטבשמ ןהכ

 .ןבא יושעה קנע םחול
 ,תוכמה יקחשמ לש הליגרה תנוכתמה יפל

 םתא ,םכלש םחולה תא םתרחבש ירחא

 םימחולה תעשת לכ תא סיבהל םיבייח
 וכחי שיתמה תוברקה בבס ירחא .םירתונה
 .םיחושק םיסוב ינש דוע םכל

 יקחשמה רתויב בושחה רבדה ,השעמל
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 הג אום .תודחו תוכורא םיינרופיצ םע ודוו

 ידמימ תלת תוכמ קחשמ 0

 תולק ,תועונתה רחבמ .תוכמה ןה תוכמ

 טלחהב ולא תא .תוירוקמהו ןהלש עוציבה

 תוטיעב ומכ תוליגר תועונת דצל .ןאכ ואצמת

 ואצמת ,המודכו ריוואב ביריה תקירז ,תומיסח
 עולבל תולגלוג תוחלושה תוירותסימ תועונת
 .ביריה תא

 :שדחה םיקחשמה רודל ךייש 8 45%

 דוגינב .ידמימ-תלת קחשמ והז ,רמולכ

 ,תלבלבמ םהב הטילשהש ,םיבר םיקחשמל
 -תלתהו תויטפוא תויעטה תרצוי היארה תויווז

 רבודמ ןאכש ירה ,הילשא םתס אוה דמימ

 שממ םילוכי םתא .ישממ רתוי דמימ-תלתב

 קמועמ התוא ףוקתלו תומדל ביבסמ תכלל

 ןתינש ,תועונת הברה שי ,השעמל .ךסמה

 ,הדבועה תוכזב הבר תולקב ןתוא עצבל

 -תלתה .םכתא דחי בבותסמ וניא ביריהש

 ,ךכ םשל .טושיקו הרואפת קר וניא דמימ

 דואמ קזח בשחמב שמתשהל דואמ ץלמומ

 ןבומכ איה הצלמהה) דמימ-תלת ץיאמבו

 .(דבלב .יס.יפה לשמתשמל

 \וסזג] א סהס3+ השעמל אוה גז 656

 תועונת ,םד םכל חיטבמ הז .דמימ-תלתב

 םינוש םיבצמל םידוק הברה ,תוינפוס

 והז ,רןוציקבו .(המודכו 8301:8ע) םייראלפופו

 יוס לש םיפוסמל .ץלמומ דואמ תוכמ קחשמ

 ילעבל ,הזה ןונגסב רחבמ שי דוע ודנטעינו
 תורשפא וזו הברהב םצמוצמ רחבמה .יס.יפה
 .בוט קחשממ תונהל
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 ןבומכ תוררועתמ תויעבהו .ינסיד תכלממל תויעב השוע סטראסקול תכלממ
 !תוינוויה תויגולותימה תיירפמיא - ירמגל תרחא הירפמיאב רבודמ רשאכ

 אוה ,ןוו* תודגאמ יגולותימה רוביגה ,סלוקרה

 םיצר םישנא ינוילימ .ינסיד לש ץיקה בכוכ

 ,ינסיד לש טרס לכ ומכ .טרסה תא תוארל

 ,תוצלוח :ביבסמ תחרופ המלש הילשעת

 יקחשמ םגו םינגנמ םירפס ,םיעוצעצ ,תוסוכ

 תויוכז הל ןיאש ,ינסיד לש היעבה .בשחמ
 לש רצויה תיבמ ,ךכו .ןווי תודגא לע םירצול

 קחשמ ץיגמ ,סקול 'גרו'ג ,רחא יעונלוק קנע

 ,רידאה רוביגב קסוע אוה םגש ,הרחתמ

 שאר ןיכרהל קר םילוכי ינסידב .סלוקרה

 הדובע ושע סטרא סקול .עבוכה תא ריסהלו

 .רדהנ קחשמ םע האלפנ

 הסני אל םכמ דחא ףאש ,חוטב טעמכ ינא

 ינאש ,תמאה .ומצעב ןווי תודגא תא אורקל

 הדאיליאה תא יתאצמ תיבב ילצא .יתיִסינ

 לש תירבעל םוגרתב סורמוה לש האסידואו
 רפסמ ירחא .יקסבוחנרשט לואש ררושמה

 ריש ומכ ,תיריל הביתכ יהוז .יתרבשנ תורוש
 הלילעו םירואית ןומה םע ,םיזורחב ךורא
 ךירצ הז תא אורקל .טאל טאל תמדקתמה
 חרוטש ,והשימ שיש ,לזמ !תונלבס הנוט

 הרוצב וזה תיסאלקה תוברתה תא רמשל

 .הריהמו תינרדומ
 רוביג אוה ,(סליכא םע לבלבל אל) סלוקרה
 הבוטה הלאה תא ליצהל אצוי סלוקרה .ץימא
 התיה הפולנפ .סדאה ידי-לע הפטחנש ,הפולנפ

 םייחה המלענ איהש זאמ .ןוירפהו ביבאה תלא
 סלוקרה לש ודיצל .רבדה ותוא ויה אל רבכ
 הטנלטאו ןוסי'ג ,םיפסונ םירוביג ינש םנשי
 .הפיה
 ךרואל תואקתפרהל םכתא חקי קחשמה
 ךלהמב .תונכוסמ תומישמ לש םיבלש םיעברא
 לש םיערה םירוציה תא ושגפת םיבלשה
 ,ןוגרוג הזודמ תא ושגפת .תינוויה היגולותימה
 ,עודיכ .שחנה תורעשו םישארה תשולש תלעב
 דימ ךפוה הזודמה לש הינפב ןנובתמש ימ לכ
 .ןבאל

 קיתע טיהל םיקיתוה םיקירפל ריכזי קחשמה
 701016 466 קחשמה תא ,סטרא סקול לש
 ,תידמימ-תלת הקיפרג ןאכ שי או ןצסופםססזפ
 .ןשיה קחשמב ומכ קוידב לע-טבמ ןיעמב
 יקוזיח ,הלועפ הברה ,םיביוא ברה שי קחשמב
 .תודוכלמ ןומהו םינוש חוכ
 םגו ןשייטסיילפל םג םייתניב אצי קחשמה
 ןיב םילדבה ןיא קחשמה תניחבמ .ןרוטאסלו
 םיאב םיירקיעה םילדבהה .תואסריגה יתש
 קלחב .לילצהו הקיפרגה תוכיאב יוטיב ידיל
 ינפ-לע הרורב תופידע שי ןשייטסיילפל הזה
 שי הקיפרגהו לילצה ינויצב ,ףןכל .ןרוטאסה
 ונויצ תא לבקל ידכ תודוקנ שמח דירוהל
 ימעטו יתעדל הזו ,ןרוטאסה לש יתימאה

 .רבלב

 .סיקח6אה תַדְבַאא



 ,:;הלגעתר וכרוק+ :בבוזככרשג ן>?+ 7

 ר שקזרזכ:ר ,ן;זורשעזכ ןיזגזכ >קצואה ק;?יריכשנ

 !יצריזכ?>?+ ןזכזב ן-כ דדוג;זכ>ר

 [ | .טגרטניא 1
 | = - רע קיש ל

7 

 1 הדמו ה ו ב

 ,הומ משו [תח היבט ףסומ
 א וש" -
 חא ווענח

 םניח קחשמו תוחנה
 ועפתשפזק3ז%-ב

 !ה1סו51ה%60 6
 | א 5ורסיסו!וסטו

 קבסמ אל ככה
 רתטמ רתיי יישיפוא

 יארשהא ןיא *ארשאל

 ד

 0 2 . 2 "לא כמ

 / - 7 י . שש
 0% וה ל / 7 =" |, ץ

 0 7 " ו 1

 - *<*< 0 שח | 4 0 כ ומה

 < וו ו יוז
 2 ₪ = וז ו שאו

 | הע ו 2 - םירפ | ב1
 61280 -יג(-(ת 3%%00 3 לת :םיי\)4 תו --- , 2
 2.46 40\ 6]י6)'ז פת 34640 | ,שיאשת4צה 4 ת\ש3חה תקל ין / 2 | אמ (5 אל לו

₪: 
 ליש 31/7 3 פו" סוןו> /27> תי<6 06 (?יווש 7/0 4

 ו
 ! שן י/* ,ז) /

3/7 20: 

 << | ל
 ו --- 6 + == נע 0
 זץ = 6 א /

 ו קלי

/*/00%+: | 

₪ 2: | 

 = ודווקא רולו -לו-נ ורוררש
 ןנווווכ לי 5

7. =. 



 ךימ6 מסע \/1(םומ לש קחשמה ןונגס תא /
 ₪ 9 תא רתוי וא תוחפ ולבקתו טס \\ 310 ]] ל
 טרסה לש טירסתה םע !כססז לש שנפ
 78תה8 1/0706: 17106 /011)4583 סח ."תוצרפתה

 תומישמ 22 ךרד ךתוא ליבומ 000!(₪61
 .ינלטק סוריוב עוגנש חטש ךותב ,תְדיִחְ

 הנותנה הבשומה תיללח תרזחה ?הרטמה ה
 ויסישיד לפאה טסירורטה לש רוצמ תחת תע
 הלחמהמ תורטפיהו םיחטבמל הרזח הגו
 ךיא .תושונאה לע תמייאמה תירותסמה
 תא וקחש ?וידחי הגווהו סוריוה םירשקתו
 !ולגתו קחשמה

 ןוירש תפילח ךותל םינקחשה תא סיננמ
 תלת םיכובמ ךותל םתוא ליפמו תיטונוו
 ונתי המישמ לכ תליחתב םיכירדתה .םיידמימ
 וא ,קילדהל יאדכ םיקספמ הזיא יבגל גשומ ןל
 םע ךא .דועצל יאדכ ןוויכ הזיאבו תוננל
 תולעמ 360-ב תויישפוחב עונל ןתינ הב הנינט
 םיקוחר םירבדה ,תונתשמ הבוג תומונו
 .םיטושפ תויהל
 רתאל ,םיצפח אוצמל תופצל ןתינ המישמ לננ
 חטשו תורוגס תורהנמ ךותב טוונלו תוילע"
 לכ .המכ גשומ םכל ןיא ?השק עמשנ .חותנ
 םינטנטק םקלח .םיינכמ םיביואב סומע גל"
 .םייביסרגאו םיריהמ םלוכ ךא ,םייקנע קל
 לש ןפוד תואצוי תויומכ ליכמ קחשמה השלל

 טובורה .ןקחשה ינפ לומ לא ןקורתמה שא חכ
 תא ריבגהל ןתינו בטיה דייוצמ ינש דצמ ךלש

 (בר אל םיקשנה ןווגמש תורמל) שאה תמצוע
 ךנוצרב םא .חטשב םירוזפה םיטירפ תרזעב
 רתויש המכ אוצמלו שפחל דואמ יאדכ דורשל
 .הלאכ םיטירפ

 העונתל בל םימש קחשל םיליחתמ וב עגרהמ
 טלתשהל םידמולש רחאלו ךסמה לע הקלחה
 תחתמ ללכ ךרדב) תונושה יריה תודוקפ לע
 םילגה לומ םדקתהל ןתינ ,(ןומיא לש העשל
 .םיפקותה םיביואה לש
 םיללוכה םינתשמב אלמ תויורשפאה ךסמ
 ירותפכ תלועפ יונישו תונוש טבמ תודוקנ

 הבוט ןאכ הטילשה תמר תובר םיכרדב .תידיה

 ללגב רקיעב ,א600/הזהסז 11 בש וזמ רתוי

 .תידיה םע תוקסעתה תוחפ השורדש

 הביבס רוציל החילצמ תיתוכיאה הקיפרגה

 ןיידע ךא ,הכותב ןקחשה תא העיקשמה

 לע םיביואה .הכומנ תרוחרחס תמר לע תרמוש

 םהמ הברהו הריהמ הרוצב םיענ ךסמה

 רצוי םגו בוט הארנ םגש טקפא ,וידחי םיפקות

 םיארנ םייעונלוקה רושיקה יעטק .הובג רגתא

 םודיקב םקלח תא םימרותו רהמ םינעטנו בוט

 .הלילעה

 קחשמה ןונגס םע ותוא ובברעו ךמ6 6

 זאת 8 1-0106: 1 6/1588 סמ 8

 0 [סזש6 :קחשמה

 ןשייטסילפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 840% < הקיפרג
 םזהוחה [ז66 פרגה דצהמ

 יקחשמ בורמ בוט רתוי הארנ
 ייל יב יו יגיב
 םינוגילופמ היונבה הביבסה
 ,תוטרופמ תלווטְסקט םע
 תומכ שיו הרורבו הדח תיארנ
 לכ .טסש-שש לש דואמ הכומנ
 ןמ קלחו טרופמ הארנ רוזיא
 ךותמ והשמ םיריכזמ םיבלשה
 ב בל גיים ויגו יב

0 

 80% - לילצ
 = עי יי יי ישלח

 יעטקו הקיסומ טעמ ,םיזע

 ושא ,תצקמב םידורי רוביד

 רופיסה תא םימדקמ
 תורטמ תא םיריבסמו
 .המישמה

 84% - קחשמ תמר
 ,הברה תובכרומה תורמל
 .הלק יד קחשמב הטילשה

 87% - םייח ךרוא
 העיופמ אל הכובסה הלילע

 ו

 ךוואל דמעמ קיזחיש קחשמל

 ךסב אוה הזהה .ןמז

 .וכממ יד קחשמ לכה

 85% - ללוכ ןויצ
 ,היגטרטסא בהוא התא םא

 ריבס ,תואקתפרה וא הלועפ

 קיפסמ ןאכ אצמתש גחמ

 .ךתוא קפסל ידכ םיבוט םירבד



 דוע םיצור .תופוק רבוש היהי "4 ןמטאב" טרסה םג ,חוטב דחא רבד .ייק.וא
 םה רשאכ ,םיקחשמה תא ושכרי םכמ םיבר ,רבד לש ופוסב ?חוטב דחא רבד

 ..טרסה תא תוארל אל םכמצעל ושרת אל םתא ,םייתניב .קושל ואצי
 ןמנזור קראמ :תאמ

 דוע טלחהב אוה ,ןמטאב תרדיסב יעיברה קרפה ,ןיבורו ןמטאב

 ,םימסרופמ דואמ םיבכוכ .דווילוה לש תרוסמה בטימ יפל טרס

 ,תישפיט דע הרזומ הלילעו םימיהדמ םיטקפאו תממהמ הרואפת

 תחסונ לש האצותה .ןשקא לש הרידא תומכ הכותב רוגאל החילצמש

 ומצעל הבוח שיגרמ םלועב רענ לכש ,טרס דוע ןבומכ איה אלפה

 !תחא םעפ תוחפל תוארל

 ,לכמ ול הרקיה ,ותשיא .עודי ןעדמ אוה (תירבעב האפקה) זירפ רמ

 הפורת אצמת רשא דע התוא איפקהל טילחמ זירפ רמ .התלח

 הנואת תובקיעב ,קומע תמאב היהי ןואפיקהש ידכ ,םייתניב .הלחמל

 תולעמ 20-ב תויהל בייח אוה .קומע רוקב תוהשל בייח זירפ רמ םג

 איצממ אוה ,וזכ הרוצב תויחל רשפא-יאו רחאמ .ספאל תחתמ

 לש היעבה .תויחלו הצוחה תאצל ול תרשפאמה ,תדחוימ ןגמ-תפילח
 הרירב ןיא זירפ רמל .םימולהי ...אוה הלש קלדה רמוחש ,הפילחה

 תא תחקלו םירשיהו םימימתה םהתוג יחרזא לכ תא דודשל אלא

 תא איפקמה הבור ,םכח קשנב שמתשמ זירפ רמ .חוכב םהימולהי

 .ידגאה רגנצרווש דלונרא םלגמ זירפ רמ לש ותומד תא .ויבירי

 לש ןרותה עשרה תויהל ידכ רלוד ןוילימ םירשע לביק רגנצרווש

 םירוביגה לש םהידיקפת תא םלגל גהנ אוה םויה דע .םלועה

 ...םיבוטה
 איהש .(תירבעב לערה) יוויא ןזיופ יהוז ,טרסב תעשרמ םג שיו

 תחרוט הלש תיטנגה הסדנהה .תורזומ תואלכהב החמתמה תיאניטוב

 ו דיה ןזיופל םג .םיחמצ םע םייח ילעב ומכ ירשפא יתלבה תא רבחל
 וזיופ .היח"חרפ-השא ...ל הכפה איה היתובקיעב ,הנטק הדובע תנואת

 ןזיופ .היצירעמל תוינלטק לער תוקישנ הקינעמ ...ו תיסקס ,התפמ
 זיופ לש דיקפתה תא .םיחמצלו המדא אמאל חוכה תא ריזחהל הצור
 .ןמרות המוא תינקחשה תמלגמ



 ו לר לר רוולוהההוהצר\ לצי

-%"- ,/ 

 | ר לר "לר
/ 

 לנוד'וא .לנוד"וא סירכ ל 1 . שד |

 4 ןו - .הרדיסב םדוקה טרסב סג ויו,
4- 

 רזריו\

 דיקפתה .ןיבור ןבומכ ץיפומ ןמטאב לש ודו

 םליג

 .לריגרטאב תאצמנ םיבוטה ה'רבחה חונכו
 היסילא תינקחשה החקל הזה דיקפחה
 \ ."סלולק" טרסהמ והזת התוא ןוטסו

 ושש

 וניחבה יאדו או1/ הקיסומה ץורע יננז
 .'תימסורייא תקהל ל םיפילכ

 םהתוג לש הלילה יריבא
 ותדלוה םוי תא ולא םימיב גגוח זמטאנ

 הב

 ינש לש בערה םחומב דלונ ןמטאב .םישש
 תונש לש קרוי-וינב סקימוק ירייצ סיוע

 ו
- 

 חוו וו
4, 

 ירוטורה
 ו

 ו

 וחלש ,רגניפ ליבו ןייק בוב ,םיינושה .םישולטה

 תורבוח תאצוהל ןשקאב םישודג סידו

 היה אל ולא םירויצל .6 6 מו

 ססובמ טירסתה |

 םיינשה םתוכזב לבא ,ןמטאבל רשק --
 האב ןמטאבל הארשהה .הדובע "0 .
 לש םימושירה - יופצ אל דואמ 0
 האצי הנושארה תרבוחה .ףלטע יפנכ | - םירבוחמ הל גלש תלחזמ רייצ י'צנ / .יקלטיאה סנסנרה ןמא ,י'צניו הד ב
 .ןמטאב לש ופתוש ,ןיבור דלונ ךכ-רחא הנש .ירטסיה טיהלל דימ הכפהו 1-59 תנפב

 תוללוגמה תורבוח תואמ אצי ,זאמ
 .עשפב המיחל לש תואקתפרהו םירופיס
 תאצוה לש םשה ,תעדל ןרקסש ימ ,בגא
 61660ש6 6סתווס6 :עשפב קסוע סקימוקה
 .םישישה תונשב .ישלב סקימוק :תירבעבו
 תרדיס לש םיבר םיקרפב הפצוה היזיולטה
 םירודיש תוארל ןתינ םויה דע .ןמטאב
 םיקרפ םדיצלו םיקרפה םתוא לש םירזוח
 .תורייוצמ ןמטאב תורדס לש םישדח

 /גזחסז 3-08 תרבח השכר 1989 תנשב
 לש םישדח םיטרס תקפהל תויוכזה תא
 םיטקפאב םירישע םיטרס ,האצותה .ןמטאב
 .םימסרופמ םינקחש םע ןשקאב םישודגו
 יעיברה טרסה ץראב םג ןרקומ ולא םימיב
 טרסה ,חצנל ןמטאב .\/גזחסז 80 לש
 םישימחמ הלעמל ףרג ,הרדיסב ישילשה
 דחא תא עבקו ולש הרוכבה עובשב רלוד

 .דווילוה תודלותב םילודגה םיאישה
 הדלי םצעב איה .ןייק בוב לש ותב ,ןייק יטב םצעב התיה לריגטאב
 לש תבה ,ןודרוג הרברב לומ דומעל ידכ הרצונ איה .ןמוורטאב לש
 .םהתוג לש הרטשמה חקפמ

 דחאו ףלאב קסוע אוה זאמ 1966 תנשב תואלמיגל שרפ ןייק בוב
 הכפהש תומדה תא חנוז אל אוה הזה םויה דע ...לבא םירחא םירבד

 ומצעל רמוש ןיידעו יטיס םהתוגב השעמב ץיינעתמ ןיידע ל רודיבהו סקימוקה תיישעתב רתויב םימסרופמה םישנאה דחאל ותוא
 םג .םישדחה םיטרסה תקפהב םיבושח םיאשונב עירכהל תוכזה תא

 .ברועמ היה אוה יחכונה טרסב

 .ןמסדלוג אביקע בתכ םינורחאה םיטרסה ינשל טירסתה תא

 םירופיס לע

 בוב לש םיירוקמ

 אביקע .ןייק

 היה ומצע ןמסדלוג

 םיטרסב ברועמ

 םיפסונ םיבושח

 רר "חוקלה" םהבו

 ."גורהל ןמז'

 לכ טעמכ ,םצעב

 תקפהב םיברועמה

 ויה ,טרסה

 םיטרסב םיברועמ

 .םירחא םימסרופמ

ימ לש טקל והְז
 בט

 לש תונורשכה

 .םויכ דווילוה

 1110: / /טעטקטש

018-001 
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 400 קסיד הריכמל
 ןייוצמ בצמב טייבהגמ

 ,בגוי םעונ "ספא ריחמבו

 .06-9842647 לט
 וימאותו .יס.יפ

 בשחמ רוכמל ןיינועמ
 ,ןורכז הגמ 8 6

 הגס

 8 םע ןרוטאס הריכמל

 םירידנו םירקי םיקחשמ

 2-ו םאתמ ,דואמ

 םג תונקל ןתינ .םיקיטסיו'ג

 .לט ,ןנסאט יעור .דרפנב

1 . 
 ןרוטאס הגס הריכמל

 + הספוקב שדח יאפוריא

 + הספוקב דחא ,םיטלש 2

 1804 6091, :םיקחשמה

 ,טיבהגמ 540 קסיד
 לוק סיטרכ ,םור.יד.יס
 'ץניא 14 ךסמ ,םילוקמרו
 תספדמ ,3.5" ןנוכ ,ינועבצ

 .ח"ש 2,500-ב לכה .תוכיס
 .06-6574133 .לט ,רומ יריש
 8 ,4860כא82 בשחמ הריכמל

 קסיד הגי'ג 12 ,ןורכז הגמ
 תוריהמב םור .יד.יס ,חישק

 116 רטסלב דנואס ,הלופכ

 5.25 לודג ןנוכו 144 ןנוכ

 03-5520323 .לט ,ןזוא יעור
 ללוכ ,486 בשחמ הריכמל
 ינועבצ ךסמ ,הידמיטלומ
 .לט .ח"ש 2000 .םדומו

5 . 

 ומכ ויד תקרזה תספדמ

 .יא 0 לטיגיד השדח

 .לט .ח"ש 600 .ץינועבצ
5-. 

 486 כא2- בשחמ הריכמל
 16 ןורכז ,צ"הגמ 6

 םור .יד.יס ןנוכ ,טיבהגמ

 144 ןנוכ ,8 לופכ תוריהמב

 עברו 5 720א ןנוכ ,ץניא 5

 ,₪55 לוק סיטרכ ,ץניא
 14 ינועבצ ךסמ םילוקמר

 קסיד טיבהגמ 560 ,'ץניא
 שדחכ בשחמה .חישק

 .לט ,ידע .האיצ ריחמב
 ,(ברעב) 4
 תועשב) 4

 .(םויה
 6- ךסמ 386 [כא הריכמל

 ,רבכע ,הגמ 80 קסיד ,\(0\
 .םיקחשמו סוד ,3.1 תונולח

 .לט .ח"ש 0
9-.-. 
 ןורכז ,386 בשחמ הריכמל

 חישק קסיד ,טיבהגמ 4

 ,םילוקמר ,טיבהגמ 0

 ,רבכע ,'ץניא 14 ךסמ

 /ואדטה 607 2, סומא
 כו
 ,ואס אז כו/[ןוכמ 50 07

 .םיירוקמ םלוכ .הבור +
 .לט ,דובכב לייא
8, 

 םע ןייוצמ בצמב ביירדהגמ *
 -ב ח"ש 350 יוושב תטלק
 .לט .דחיב ח"ש 0
1.. 

 ,סוד ,םיננוכ ינש ,קיטסיו'ג

 השדח תדלקמ ,3.1 תונולח

 ילאוטקא ןיידע .םיטקסידו

 .המ ןמז ינפל רשקתהש ימל

 .לט ,רקסו קרב
4, 

 רפוס טלש + הגס הריכמל *
 : םאתמ + םירותפכ 6 לש
 150-ה תוביבסב םיקחשמ 5
 .לט ,יגגז ןב .ו"ש
5, 

 שדח ןרוטאס הריכמל *

 2 + תירוקמ הזיראב
 היזיולטל הנטנא םיטלש

 םיטלש ינש + הליגר

 + קחשמ ,הזיראב םישדח
 תוטלק יגוס לכל ריממ

 המלש .ח"ש 1500 ריחמב

 .03-9660166 .לט ,יסבג
 םיקיטסיו'ג 2 ,ביירדהגמ

 .ח"ש 450-ב םיקחשמ ינשו
 .03-5507802 .לט
 תוטלק 3 םע ביירדהגמ

 .לט .ח"ש 200-ב
57. 

 ןרוטאס הגס הריכמל
 םאתמ + יאפוריא

 תידי + םיינפי םיקחשמל

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 + (1₪אד041, הליגר
 ,םיקחשמ העשת 5168 +

 או₪5 80015, :ןוגכ

 א ד6, או גכ
 !ןרוטאס ינותיע 2 !סונוב

 .לט ,גומלא יעור

3,.,. 
 + טיב 16 בירהגמ הריכמל
 םיטלש 2 םכותמ ,םיטלש 4

 (הנש ינבכ) םירותפכ 6 םע
 םילועמ םיקחשמ 4-ו
 לכה .(הנש ינב - םישדחכ)
 ,ן[רוק ינד .ח"ש 2000 ךסב
 .04-8772463 .לט
 בצמב ריג םייג הריכמל
 7-ו יאנש ללוכ ,ןיוצמ

* 

 ח"ש 400-ב םיקחשמ
 .לט ,יחרזמ רואיל !דבלב
1--. 

300 
 בצמב רישכמ הריכמל
 םיקחשמ 3 םע ןיוצמ

 ,אספוקב דחא ,םיטלש
 ריחמב 241. םאתמו חדקא
 .לט ,ןמלגיצ לט .ח"ש 0
8.. 

 ודנטנינ רפוס
 + ודנטנינ רפוס הריכמל

 דואמ הברהו םסק ןנוכ
 תפסונ תורשפא .םיקחשמ
 םסקה ןנוכ תא תונקל איה
 איג .(םיקחשמה םע) דבלב
 .06-6372422 .לט ,יריש

 וימאותו .יס.יפ
 :םיקחשמה הריכמל *

 א

% 

 אוז זאס דזאש
 1 סאוגצ  דצפמאוש
 תס5ק1ד 41 658
 פאםא 1

 18 1א65 2,
0 
 1.505 0 גזא 2
 קטפדתודזסא

 לחה םיבר דועו ,תסאמצ

 ,ןייטשבלה ירוא .ח"ש 20-מ
 .02-6727185 .לט
 קחשמ לכ תונקל ןיינועמ

 61585 ןוגכ ,אוהש טמחש

 ה 45, 61555 אד

 ריחמב רתוי םיטושפ וא

 .לט ,םדינ יעור .ריבס

0.-. 
 קחשמה תא גישהל ןיינועמ

 לאירבג" הקיתנעה יסאלקה

 ."תובאה לש םתואטת :טיינ

 :885-ב רשק רוציל השקבב

 .03-5011695 .:/ דו 5

 דואו הריכמל
 הזיראב 6סאואו גאס
 וא ,ח"ש 150-ב תירוקמה

 = 085411/855-ב הפלחהל
 | .לט ,תומר יסוי
 ל = ..2
 ₪ רוקמ םיקחשמ הריכמל



 כזנאפ אטאפמ ./

 דה לש) ו

 :הנתמבו א לתא .('צרא

 .27ו 1 200א1-ל םודוה
 לש קסיד םג דחוימ ריח

 יבג ...דועו םיקחשמ

 .03-681999 .לט ,בְוַמּוה

 תיב ,96 ייאיב.נא ,97 אמ |

 םיקחשמ דועו תוחורה

 תוירוקמ תוזיראב םיִשְדַ

 ..לט .קחשמל ח"ש 60"ב

03-546410. 
 םיקחשמו תונכות הריכמל

 םיריחמב םינשיו םישדח

 .לט ,סי*ו ידוא םיבוט

07-6378931. 

 יקחשמ ףילחהל ןיינועמ +

 .לט .הרומת אלל בשחמ

1-. 

 הגס
 :הפלחה וא הריכמל *

 ספד הצו דש דס
 קוסמה אז צד 64
 ₪ זז צץ. אפה זגא
 אד תאות ואספופ
 זפת 50668 7
 ד תך 0
 200-ב דחא לכ .[ ץחגכ

 .לט ,ןנסאט יעור .ח"ש
1. 

 :ביירדהגמ יקחשמ הריכמל '
 אז6א ,אאה 96 ג %

 50א[6 5110
 ד תטד סק

 .לט ,גרבנירג בדנ
. 

 םיששדח םיקחשמ הריכמל '
 הגס לש םיירוקמו
 אלש ריחמב ביירדהגמל

 !דבלב ח"ש 149 - ןמא"
 א- :ומכ !ח"ש 349 םוקמנ
 ,9פ7 א"פיפ ,ויקוניפ ,א(גא-2

 קאד דלאנוד ,שדח קינוס
 קילומש ...דועו ,שדח
 .03-9660624 .לט ,ילאומש
 :ביירדהגמ יקחשמ הריכמי
 קינוס ,טאבמוק לטר'ל
 לש ריחמב דחא לכ .סלק?
 ,יקסנשטרד ריני .ח"ש 2%
 887 ל

300 
 האשל

 או גזר החשמה ,11

 לכ .דועו ןא דש 708 טשאאז]אסט קס אפ :ח"ש 0-1 דחא לכ םייגל םישדח םיקחשמ 12 .ח"ש 70-ב 0-5
 (םישדח םיקחשמ) 250-ב םלוכ וא ח"ש 100-ד דחא
 = - 07-6501097 .ל0 ,ןורי

 ,ריג

 ןשייטסיילפ
 ח"ש 150-ב הריכמל
 2-ל ח"ש 200-ב וא קחשמל
 ₪ 4ךד1.5 :םיקחשמ
 החמאה דס אספא.
 ד 7
 ילא .םירוקמ םיקחשמה
 .04-8322946 .לט ,דמלמ
 יקחשמ הריכמל
 סאפ :ןשייטסיילפ
 ,97 א"פיפ ,6 60 א
 הריכמל .דסאו תזכמא
 תוידי 4 + ודנטנינ רפוס
 לזומ ריחמב םיקחשמ 2-ו
 .לט ,קבורפ רפוע .דואמ
0-.-. 

 ודנטנינ

 וב םייג יקחשמ 6 הריכמל

 לסחמ ,2 וירמ ,תויראה ךלמ

 הפיטעב םלוכ .ו/ו/ץ

 ינור .חונ ריחמב תירוקמ

 .03-5593706 .לט ,יבוקעי

 4 דוככל

 +לירפ תכרעפ - סיצוציפ

 9090 אית לפרוס דת

 תא ,סניחב ,ופסרפ אנ

מה סֶש
 רישכ
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 י
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 שמה תא תונקל ןיינועמ
 ךטאסא: פזאסט
 "ו 300-ב וטשאדפא

 קחשמב הפלחהל
 ןרע זס
 .07-6374986 .לט ,'מרכ
 44 ויראמ רפוס הריכמל
 שדח שדח ,64 ודנטנינל
 םוקמב ,דבלב ח"ש 260-ב
 תוטלק ןווגמ םגו ,ח"ש פל
 :ומכ תולועמ ביירדהגמ
 דועו 2 ןמרוטקוו ,4 קינוס
 .תוחפ וליפאו ריחמ יצחב
 .לט ,ילארשי יתנ
6.-. 
 -ודנטנינ יקחשמ הפלחהל
 ז.ג8ד ,ךשא0א 4
 5קמא אגס ,(5
 אז סא זאפד תא6ד 4
 .לט ,הוא ןתנ 010
84.. 

 קח

 וא ח

 7-ל ןמירל םידוקב ןינועמ *

 הרומתב .85ס 41.001--לו

 2 ,1 ןומיסל םיחוציפ ןתא

 ןב 3.2, טבמוק לטרומו

 .04-8344315 .לט ,יגגז

 ףילחהל/רוכמל ןינועמ +

 םיחוציפ וא םיפיט ,םידוק

 4 1דד1 1885 הריכמל *

 שי) םיקחשמ ןומהל םיאלמ
 120-מ רתויל םידוק יל
 .לט ,ץבוק דה .(!םיקחשמ
1. 

 םימי 3-0 לש םיזאוו
 םיאיפיפ ,תונכות ,םיקחשמ
 לע הגי'ג 4 תונומתו
 .33,600 םדומ סאיביפה
 .03-501695 ;וישכע ולצלצ
 טלש םע תינועבצ היזיולט
 .ןייוצמ בצמ .ח"ש 450-ב
 .03-9695296 .לט
 ,רופא עבצב בשחמ ןחלוש
 .03-5538583 .לט .שדחכ
 'גנל'צ רזייל תכרע הריכמל
 2-ו תודופא 2 תללוכ ,גוזל
 .לט ,סייו ןלוג .םיחדקא
1-. 
 ללוכ בשחמל ןחלוש
 .תוידדצו תויליע תויננוכ
 .לט .ח"ש 0
4. 

 :תרוכזת

 לש תועדומ הנמסרפתת אל

 םיקתעומ םיקחשמ

 !םייקוח אל םילופכישו

 <> םירחוס ,תויונח לש תויקסיע תועדומ

 0 !דבלב םולשתב ולבקתי םינאוביו

עופ/סיקתשמ/סירושכמ :גוווסכ האכה העדופה
 "רו ווד

 ד 7
 יו *י. ל ו

 (1 , 5% ל 1 ו

7% 
 ש 4

 היוו

 "ב

 .די-כתככ העדופה סו



 20610 תא יתיליג רבח לצא דחא םוי זאו

 ,םיהדמ שממ היה אל קחשמה 6

 ,ול רכמתהל יתחלצה טלחהב לבא

 םיטובורה לש העונתה תוכזב רקיעב

 וצלאנ םהב םיבצמב דחוימב .םייקנעה

 ,םהייח לע םימחלנ ,תווצקב זחאהל

 .הריזל ץוחמ לא וקרזנ רשאכ

 ונמלעתה "האיצמ"המ תובהלתהה לשב

 עגרבו קחשמה לש םיברה תונורסחהמ

 260 וכוצו66 2

 יקמעמב םלענ 760 6 ,עיפוה ד6אא6מ"ש

 .ןוראה

 /070 2166 11 ןכמ רחאל םייתנש טעמכ

 תוכמה יקחשמ בורמ רתו* בוט תויהל חילצמ

 םירותפכ קר םימייק .ןשייטסיילפל םימייקה

 רחבמ תומד לכל ךא ,ףורגאו הטיעב ,הנגהל

 ריצ לע תעצבתמ המיחלה .תועונת לש םוצע

 וא המידקו המיסח לע הציחל .ידמימ-וד

 .תידמימ תלת הרוצב תומדה תא הזיזמ הרוחא

 תופתחמ< תא דואמ ריכזמ 2620 ושו66 ז][

 ,םינוש םילדגב ןה תוריזה .הגס לש ומס

 תא רשאכ ,תוריקב םימוסח םידדצהמ קלח

 .טטומל םג ןתינ וללה תוריקה
 לופיל תכתמ יקלחל תומרוג ביריב תועיגפ
 יובחה ינורטקלאה דלשה תא ףושחלו ונממ
 האלה רבעומ הזה ילאוזיוה קזנה .תחתמ

 עמ ₪ 2 להד , - יל - ₪

 ינמז רוסחמב ןיחבהל היה ןתי

 סת ו א[ס3] את
 רוויר ול -

 אושנמ השק התיה 60

 ילש תומדה םיבלשה דחאבו ,בלשל בלשמ
 הנממ לפנש קלח המירהו הפפוכתה וליפא
 .ומוקמל ותוא הריזחהו ןכל םדוק
 ילומד םיטובור שי .ידמל תונווגמ תויומדה

 ייומד םיטובור שי ,(נטה6ּגתו חסונב םדא

 םיינכמ םיברקעב םג שיו םיארומס ואה'גנינ
 .םיינורטקלא םינוקרדו
 "ב יוצמה הז ומכ ןומיא בצמ םג שי קחשמב
 - וא תוריז 17-מ יונב ומצע קחשמה .16%%6מ 2
 דע חשיגל םימוסח העבש םכותמ ,םיבלש
 .קחשמב קיפסמ םדקתהל םיחילצמש
 םהלש םיביריל רזכאתהל םיבהואש םכמ הלא
 ו 0 ו [1-ש 7 וחמשי

 1-1 אל כל,
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 000 4066 יד ד כ הטהרה + ה-0
 סיילפב רסחש דחא קחשמ ןונגס שי ב

 ו יעצר הסיט המדמ תויהל בייח הזש

 תורמלו םלשומ אל ךא ,בוט היה 406 (

 בוטה הסיטה המדמ רתונ אוה התע ד -

 חכונל רזומ יד הזו .ןשייטסיילפל רצונש --.
 הז ןונגסב ןושארה קחשמה הז היהש הד
 דועו 6ַ80ַע: 12680 6, 70ק (כטח .ןשייטסוולא

 תמר קפסל וחילצה אל ךא ,וכלהו ואנ =
 .קיפסמ תרכממ קחש |

 וקמאנ ונל האיבמ ,םייתנשמ רתוי ךחאל ל

 טלחהב הכוראה הנתמההו 46 ("טחומצ ה
 ישכורל ץילמהל יל ושרת ,לכה ינפל .המלחש

 תוורשפאה ךסמ לא דימ רובעל קחטמ
 ,םאקסז1-ל 968:ת6ז-מ הטילשה גוס תא תונטל

 9 ה -<-

 םילוגלגו םיבוביס עצבל םכל רשפאיש ונו

 רתו הברהל קחשמה תא ךופהיו סוטמה סו
 הנה

 לש תרוסמה בטימב ,םיהדמ ואדיו עטק רח

 םיעדוי 8326 ₪306ז71 50 26 ינקחש) וקאש

 ישארה טירפתה לא םיעיגמ ,(רבדמ ינא המ לו

 .קחשמה לז
 ךירדת םילבקמ קחשמה תא םיליחתמש וחא

 דחא םירחוב ,םכינפלש המישמה לע וע

 ךשמהב) סיטהל ןתינש םיסוטמה יגוס ינש

 שומיש ךות ,םיפסונ םיסוטמ יגוס שוכרל ז"

 המכו (תומישמה ךלהמב םירבוצש ףס>
 םכמצע תא ואצמת ךכ רחא הניעט לש תו"
 ריו

 ,ןשייט

 .בוט

 םינווגמ דואמ תונושה תומישמב םיפונה
 ,םיקחש ידרוג םע תופופצ םירע םיללוכו
 םיחיחצ תוירבדמו תורהנב םיצרוחמ םילגנו'ג
 תורמל .םכרד סוטל ןתינש ,םירצ תוידאו םע
 יטיא תצק הארנ קחשמה לש בצקהש

 ךסמה לע תוליעפה רצק ןמז ךות ,הלחתהב
 תומישמבו ,דואמ תיביסנטניאל תכפוה
 ילב רדתסהל דואמהשק רתוי תומדקתמה
 ויתוריש תא שוכרל ןתינ) ףסונ סוטמ לש עויס
 תומישמ המכ תמייסש רחאל ףסונ סיט לש
 המכ רחאלו הלועמ קחשמה תמר .(תוחלצומ
 ןקחשה לע תולטמה תיסחי תוטושפ תומישמ

 תושק תומישמל םיעיגמ ,קחשמה תליחתב

 ךוראו רצ ידאו ךרד היסט ומכ תובכרומו

 תקיודמ העיגפ וא רתסנ סיסבב עוגפל הרטמב

 תורטמב העיגפמ תוענמה ךות עקרק תורטמב

 המישמ וליפא שי .הבריקב תואצמנה תושיגר

 .םיסוטמ תאשונ לע תוחנל ךירצ הב

 דחוימב הנהמ תויצרביוה תידיב שומישה

 םיוולמ העיגפ וא תוקסרתה לכו רחאמ

 .םהמ םלעתהל דואמ השקש םיעוז
 36 בבוחל דוחיבו םירוטלומו 7?
 קחשמ אזח א. 0 ומיסה יבבוח לכל
 00031 2 ,"לרוקמה סת
 ןאכ ואצמי ןשקא יבבוח םתס םג ךא ,הבוח

 דואמ םהל יאדכש דואמ הנהמו רכממ קחשמ

 .קודבל

 ב
 ןשייטסיילפ :רישכמה

 רפוע :קחיש

 0% - הקיפרג |

 האוושהב הרפוש הקיפרגה
 ב

 לש םילדומה םג ךכו םיטרופמ
 וקמאנ .םינושה םיסוטמה
 בלב
 ידכ לפרעב קפואה תא התסיכו
 לע רומשל ידכו 0ק-טק עזנמל

 בו יי )=

 90% - לילצ
 םיצוציפ םיללוכ םיטקפאה
 סיט לש תואירק ,םינופואירטס
 | םא) עויסה יסייט לשו הנשמה
 (םהיתוריש תא תשכר
 יריה תוכרעמ לש םהיפוצפיצו
 .ביוא יסוטמ לע תולעננה
 1" = בג ו יב
 .ונכטו דבכ קור לש תועוצרמ

 91% - קחשמ תמר
 יגוס לכ תא תמאות הטילשה

 - ןשייטסיילפל שיש תוידיה

 יגולאנא קיטס ,הליגר תידי

 "תידי וליפאו א6ט60ה ,לופכ

 תובוגתה .השדחה חוכה

 ךסמבו תוידיימו תוקיודמ

 לכ תא תונשל ןתינ תויצפואה

 ידכ תידיה ידוקפתמ דחא

 2 ומיאתיש

 , .ןקחש

 92% - םייח ךרוא
 30-מ הלעמל קפסמ קחשמה

 ולאמ תוכוראו

 ןוויכב םדקתהל יל רוחאל

תמלשהש רחתאל רחא
 תא 
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 זו!סחה "6 .
 טז "ה 0 רבכ בוט יתנשי אל

 הז קחשמ יתלביקש דע רדסב היה לכה .עובש ךרעב

 ץצופמו תולילב רע בשוי ינא תעכו ןיטולחל יתרכמתה .וז הבתכ תנכה ךרוצל

 םיניעהש דע םינולב

 רכממה םסה תא םיריכמ םניאש םכמ ולאל

 %60[2[0 םשב םג עודי) 308 ארקנש

 וב ,ןשי הנוכמ קחשמב רבודמ ,(אספז ם

 הרויה חדקאב דייוצמה ןטק םדא בככמ

 דצל דצמ ותוא זיזהל איה הרטמה .םילבכ

 הדקאה ןמ םירונה םילבכה תרזעב ץצופלו

 איה היעבה .בוצק ןמז ךותב ,םייקנע םינולב

 םינטק םיינשל לצפתמ ץצופתמ ןולב לכש

 האלה ךכו רתוי דוע םינטק םיינשל וללהו רתוי

 עגופ התאשכ םימלענ רתויב םינטקהש דע

 םינולבב אלמתמ ךסמה רצק ןמז ךות .םהב

 םהמ עגפהל אל רהזיהל ךירצש ,םילדגה לכב

 םינושארה םיבלשה .המוציעב הגיגחהו

 ,םינולבה לומ ךלש תומדה תא קר םידימעמ

 תומלוס ,םיחטשמ םיפסונ רתוי רחואמ ךא

 םקלחו םיעירפמ םקלח רשא תונוש תויחו

 םינולבה לומ יפוסניאה ברקב ךל םירזוע

 .םייקנעה

 בצמ ףיסומ ךשמהה קחשמ ,5וקסז גהחפ

 דע ךשמנ קחשמה וב "הקינאפ בצמ" ארקנש

 ,הרדסב ישילשה קחשמה וליאו לספנ התאש

 תחא לכש ,תונוש תויומד השולש ליכמ גהפ 3

 וז הסריגב הקיפרגה .רחא קשנב תדייוצמ ןהמ

 וכסמא6ע ןונגסב תרילוצמ תומד לכו תרפושמ

 השעמל םהש םיעקר יבג לע 06 (סונת(זץ

 פקסז גתפ 6-011600ו0ם .תועודי תונמא תוריצי

 תשולש לכל ןשייטסיילפ תואסריג ליכמ

 .וללה םיקחשמה

 .המיהדמ טושפ איה הז קחשמב קחשמה תמר

 קר 5טקסז ץּגפ< לש ודנטנינ רפוסה תסריגשכ

 יד קתורמ יתוא קיזחהל החילצה איה ,האצי

 יתלמגנ רבכש יתבשחו ךסמל ןמז הברה

 ..בוש אב הז הנה לבא ,הזה רכממה קחשמהמ

 הלאה םיונלבה לע םולחל ליחתמ רבכ ינא

 הלילה

 תורכמתהה םוהתל לופיל םיצור אלש הלאל

 םינולב ץצופל ידכ ףסונ ןקחש ףרצל ןתינ ,דבל

 ..הלודג תמאב הגיגחה זאו םיינשב

 ,הזב דומעל לוכי התאש בשוח התא םא

 יסאלק קחשמל תנייוצמ אמגוד אוה הז קחשמ

 .תומולחה םלועב ימצע אצומ ינאו תומצענ

 עיצהל המ הברה ול שי ןיידעש

 תממהמ אל ילוא הקיפרגה .םינקחשל

 תמר לבא ,והשמ אל םג דנואסהו

 רתו* תורכמתההו הציחלמה קחשמה

 סטקסז גחש (-016600ח :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה

 רפוע :קחיש

 וי 7
 .והשמ אל טלחהב הקיפרגה

 בושחל רשפא ןושארה עגרב

 אל) טיב-16 קחשמב רבודמש

 ...(טיב"8 וליפא דיגנ אלו בילענ

 ו םיעקר

 תא בייתמש והשמ אל טלחהב

 ןשייטסיילפה תמצוע

 65% - לילצ
 והשמ .הקיפרגה ומכ ךרעב

 רבד םוש ילב ,תיסחי ןשוימ

 .ינרדומ

 90% - קחשמ תמר
 תרדהנ ,היקנ ,תקייודמ הטילש

 לכ לש םסקה דוס הז .תרכממו

 לש וזה המיהדמה הרדיסה

11 

 90% - םייח ךרוא
 קחשמה תזיראל תחתמ ,יתעל

 ןונגסב הרהזא העיפוהל הכירצ

 :תוירגיסה תוסיפח לש

 רכממ קחשמ והז ,תוריהז"

 ₪ גנו

 ו --
 ול ןיאש תורמל ,ןייוצמ קחשמ
 לש טיבה-32 תרואפת לכ תא
 ,םינוגילופ ןיא .ןשייטסיילפה
 1 הברהו ,שי .דמימ"תלת ןיא
 || !הבוח !קילדמ קחשמ - דואמ

 םיקח6אה תדבאא
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 המ ,חדקאה יקחשמל אוה וקמאנ לש 40 רטוקב םונגמל הדלבה ד גש 5

 .תוכמה יקחשמל איה 16%%6ב תרדיסש

 םיאצמנ םיתעל רשא ,םילודג םיצפח ירוחאמ
 עולל ךומס תופפוכתהה רותפכ םוקימ .העונתב

 אוהש ךכב אוה וב דחוימהש ןושאר טבממ

 ירוחאמ הסכמ סופתל םינקחשל רשפאמ
 בוטה דואמ טושפו ןפוד אצוי קחשמ והז

 לש תרוסמל םאתהבו .ומוחתב רתויב

 תסריג ,16%%6מ לש םייתיבה םימוגרתה

 רתו* הבוט דותו6 65808 לש ןשילטסיילפה

 .רוקמה ןמ

 ינוגילופ חדקא קחשמ אוה דוח 8

 ךוחו6 6:88 :קחשמה
 ןשייטסיילפ :וישכמה
 רפוע :קחיש

 94% - הקיפרג
 תסריג לש דואמ בוט קתעה
 .וקמאנ לש ואידיוה תונוכמ
 תטישב ידמימ-תלת לכה
 .םינוגילופה

 92% - לילצ
 ושפאש ,דואמ הבוט הקיסומ
 םע ךירצש ומכ הנממ תונהל
 .םיטקפאה לכ

 96% - קחשמ תמר
 ושפאמ וקמאנ לש חדקאה
 הזש ,ההובג ךכ-לכ קויד תמר
 קו ותונ וישכע .םיהדמ טושפ
 ! תורילו ףולשל

 93% - םייח ךווא
 ,תושקו תובוט תומישמ
 .הבורמ האנה תוחיטבמה
 הבוח קשנ טושפ אוה חדקא
 חדקאה אוה םא ,הזה קחשמל
 הובח לכ לש וא וקמאנ לש
 !תוחא

 94% - ללוכ ןויצ
 ,תיבב קחשל בהוא ינא ,תישיא
 ...זכרתהל יל עירפיש ימ ןיא יכ
 לש הבוט הבסה שי רשאכ ,ןכל
 הז ואדיוה תומלואמ קחשמ
 יבבוח לכל הבוח .ףיכ שממ
 .תויריה

 חדקאה תא שדחמ ןועטל ידכ םינוש םיצפח

 .ביואה שאמ קומחלו
 בר ןמז אבחתהל םילוכי אל םינקחש ,םלוא

 םג רמגנ ןמזהשכו קתקתמ ןועשהו רחאמ ,ידמ

 הדח אל הקיפרגהש תורמל .םייתסמ קחשמה

 תסריג ,וקמאנ לש 5עו6מו 22"ח חול לע
 תסריג לש הלועמ הבסה איה ןשייטסיילפה
 םע ירמגל השדח המישמ הליכמ איה .הנוכמה
 רבד ,תונוש תומויסו ךרדב תויולצפתה
 ותוא ךפוהו קחשמה ךרוא תא השעמל ליפכמה
 .רוקמה ןמ רתוי הברה הנהמל
 ,וקמאנ לש דחוימה חדקאה םע דבוע קחשמה
 ןפיב .הליגר קחשמ תידי םע וא 0שא6₪סא-ה
 ךא ,קילדמ רוחש עבצב הז חדקא גישהל ןתינ
 היהי הארנה לככ חדקאה תינקירמאה הסריגב
 הזה חדקאה .והשלכ ןואינ עבצ לש ןווגב
 .וקמאנ לש םיקחשמל קר םיאתמ
 תואל םגו ןשייטסיילפל םג רבחתמ חדקאה
 קויד חיטבמה רבד היזיוולטל רבעומה ואדיוה
 !דדוב לסקיפ לש חווטב
 םיינחלס רתוי םירחא תוירי יקחשמש דועב
 שרוד וזמ6 61488 ,[קחשה דצמ תואטחהל
 םיבלשב דחוימב ,םיהובג קוידו תלוכי
 םיאבחתמ םיביואה םהב רתוי םימדקתמה

 תא קיזחהל ןקחשה תא םיבייחמ חדקאה
 לע ךורדל םג ןתינ) הנוכנה הרוצב חדקאה
 םיצורימ תשווד לע וא תיגולאנא תידי
 לפכשל ידכ הינשה תידיה תסינכל תרבוחמש

 .(רתוי תקילודמ הרוצב הנוכמה תיווח תא
 םינטשפ יד וחוש 611888-ב עקרה ירופיס

 לש ותב תא ליצהל ךירצ הנושארה המישמב)
 (קשנ רחוס רחא ףודרל ךירצ הינשבו רז אישנ
 ןווגמ דגנ טקילפנוק תונבל םישמשמ םה ךא
 ,םיטובור םיללוכ ולא .םיינלטק םיביוא לש
 םישומח םילייח ,הירי תונוכמ יליעפמ ,םיפלצ
 .דועו םיקנ ,םירטפוקילה ,תוקוזבב
 ןורסחה .םיהדמ טושפ קחשמה ללוכ ןויצב
 םיאתמ 6טת6 0ח ה חדקאש ךכב אוה דיחיה
 אבה קחשמה) וקמאנ לש יריה יקחשמל קר
 תאצל יופצש קסוחו 3!גת%- ל יתיב הסריג היהי
 .(ןפיב אבה שדוחב
 םכל שבתל םילוכי ונא וישכע רבכ םלוא
 םיחדקא לע תודבוע רבכ תורבח רפסמש
 םגו וקמאנ יקחשמל םג ומיאתיש םישדח

 .םירחא חדקא יקחשמל
 תדקא קחשמ םישפחמו ירי יבבוח םתא םא
 אוה דוח6 666 .רתוי שפחל המ םכל ןיא ,בוט

 .הכ דע רצונש רתויב בוטה
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 לגז 6 26
 חחקול הרבח ןמז המר
 ה יו ןוכיס המצע לע תחו המכב

 ושל המוד אלש קחשמ רתו 6
 םדוק השענש רבד םושל \ ז ואדיוה יקחשמ לש םימדקומה םיממ

 ין
 16-ה ימיל ונעגהשכ ךא ,קחשמ לכ טעמכ םע הרק ה

 םיבישחמ ןכ םא אלא ,םויכ .ול תופצל ןתינ אלו שפחל ךירצש רבדל ךפה רבכ תוירוקמ 5
 ינשדח תמאב והשמ אוצמל השק ,ירוקמ ןויערכ םינשי םיקחשמ לש תוידמימ תלת תואָסְו

 םיקחשמ 30 לש עצוממה =
 םיאצולה םישדח

 ,ן[שייטסיילפל שדוק .
 המוצעה החלצהה

 םוסרפ רסח קחשמ ,?373008 ה 0 לו

 תפסונ תודע איה ,ןפיב ןושארה םוקמל ה,

 ריוצמ טרס אוה 7318008 []6 לג

 אגקק6ז םשב ןשייב בלבלכ לע יביטקַארטנא

 שי םא עדול אל ךא ,היפהפיה ינאסב בהואמ

 .התוא םישרהל ידכ חכה תא וא ץמואה חא \

 ןורשכ םעו "ןימאהל ביח ינא" וטומב גו

 ידכ המישמל אצוי בלבלכה ,ןפוד אצו ו

 תויומד לש םלועב ,הרוחבה תא גוש

 ירבוד תולוקו םיידמימ תלת םיעקר .היצשא

 ןאכ םיפרענ אלש הדבועה תורמלו תילנע

 .אילפהל רכממ ןיידע קחשמה .םיטאי

 הטראק ךירדמ םע חתפנ ןושארה נלשו

 ךירצ ןקחשה רשאכ ,ולש ו'גודב פאר עצנמז

 תועצמאב ךירדמה לש הקינכטה ירחא רוזי

 םאתהב תידיה ירותפכ לע הריהמ הניחי

 לע הרימש ךות ,ךסמה לע םיעיפומה םינמ'סי
 .רישה לש בצקש

 קורזי הרומה והנשמל דחא פאר עטק [נ

 ינפל הרצק החונמ ךל ונתיש םייניב יט
 םיבלשו רתו* תבכרומ שפאר תינבתל רנשש
 ושל

 ותוי ט+

 םיחמתמ קחשמב םירומה תעבראמ דחא *
 תא תוסנל ולכותש ךכ ,הנוש פאו ןוע |

 .יסאלק פארו פופ ,סואה ,ייאגרג 57 |

 , דמלמש ו

 הקימא'גמ עדרפצ ,הגיהנ ךתוא = =

 ורלש

 יבצ לומ ךתוא ודימעי ךשמהב ס'ג

 קושב קווישב זרוזמ סרוק דל - | ריבץ'*
 . ןבצעמ לוק םע תלוגנרתו ימוקמה ס'*יי"

 .םי-תוריפ תגוע תופאל ךתוא דמלתש
 ינאס תא תעסהו הגועה תא תלכאש רחאל
 תעברא לכ םע דדומתהל ךרטצת התיבה
 סנכיהל הכזי ימ עבקתש תורחתב םירומה
 .קלד תנחתב דדובה םיתורישה אתל ןושאר
 תביסמ אוה םלוכמ בינגמהו ןורחאה בלשה
 פאר עצבל ולכות וב ,לודג להק ינפב קנע
 ס] שיבכע םע דחי (הכרדה אלל) ישפוח
 .בהז תוארשרשו םייקנע שמש יפקשמ שבוחש

 רוזחל ולכות םיבלשה לכ תא םתמייסש רחאל

 ינפב ץיוושהלו רתוי םימדקומה םיבלשל בוש

 ירושיכ ןיגפהל וחילצת םא .םכלש םירומה

 עגתשי םכלש הרומה ,דחוימב םיחלצומ פאר

 וא עקרהמ קלח דימשמ אוהש ךות ,ירמגל

 תושעל םכתא ריתומו בלשה תא ירמגל בזוע

 .ישפוח ןונגסב פאר

 דומח קפס אלל אוה קגז008 6 6

 ךכב ,ןשייטסיילפל ילאידיאה עמקה - קילדמו

יאמ אלו לבוקמ ךכ לכ תויהל לוכי אוהש
 לע םי

 .םלועה תווצק לכמ םידלו

 תוכרעמ ושכר םישנא הברהש רבתסמ

 םהש ךות ,הזה קחשמה רובע קר ןשייטסיילפ

 החפשמה לכש עוצעצכ השיכרה תא םיקידצמ

 .ונממ תונהל הלוכי

 פאר השועש ,ביבח

 רשאמ ןשיטסיילפל

 .ינוס החלצהב .(24%8₪ ומכ

 קהזפקקה 106 א3גקקסז :קחשמה
 ןשייטסיילפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 90% - הקיפרג
 גזגקקג (86"ב תולומדה לכ
 = ד רינ תובוב ןה ת3קססז

 יבג לע תוענ רש אתוידמימ

 < | םיידמימ תלת םיעקר
 6 אוזיו בוציע .םיינועבצ

 = היה לוכי אלש ביבחו ינטשפ

 ויערה תוכזב ןאכ חילצמ

 םוליצה תויוזו ירוקמה
 .תומכחה

 97% - לילצ
 - הטילק ,הרורב הקיסומה
 .הועישה יעטקו הקיחצמו

 )ג ,בר ןמזל םכנורכזב וטרחו
 < יקחשל םתמייס רבכש ירחא

 00 תא םיקפסמ ואדיו יִעָט

 < בלשל בלש ןיב תוכשמהה

 |  ,קפס אלל אוה החיתפה עטקו

 . ןמזב וארנש רתויב םירוזמה ןמ

 - יובל .ןודחאה
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 י'קח0אה תדבָאו



 תאצוה תובידאב - היזיולטה תרדיס לע ססובמ רפסה

 .ךישמהל תלגוסמ התיה אל הזרת

 החינה ,הידיב הינזוא תא התע התסיכ איה

 .רמ יכבב 'הצרפו ,ןחלושה לע החצמ תא

 לש הדיב הזחאו הדי תא הטישוה ילאקס

 .האופק ןיידע התיה דיה .הרענה

 .השאר תא הזרת המירה זא

 .ילאקס הרמא ",םיהולא ,וא*

 .הזרת לש הפאמ רגינ םד

 ןתוא הרסמו תויפמ המכ החקל ילאקס

 .הזרתל

 .החומב הנומת הקיזבה ,תאז התשעשכ

 .ופא ללחבש לתשה .םיתמה ןוראב רוציה

 ?הזרת לש הפוגב אצמנ המוד לתש סאה

 .הזה הבשחמה וקב ךישמהל הקיפסה אל איה

 הפקה תיב תלד תא התאר ,הניע תיווזמ

 דימ .רדחה ךותל טעש ןמינ יי'ג ר"ד .תחתפנ

 .רעיה תחרקמ הרטשמה חקפמ עספ וירחא

 .דימתמ רתוי יזבנ הארנ אוה

 ובשי ודיל ןחלושה לע העיבצה תירצלמה

 .הזרת סע ילאקסו רדלאמ

 הרמא "קוד ,ךלש הנטקה הדליה הנה"

 ".הנכסמ ,הל ושע סה המ עדוי דשה" .תירצלמה

 לא הרשקתה תירצלמהש הניבה ילאקס

 דחוימב - הזב הז וכמת הרייעה ישנא .אפורה

 .םירז ךכב סיברועמ ויהשכ

 .לשמל ,צראה רודכמ םירז

 אוה .רדאלמו ילאקסמ םלעתה ןמינ ר"ד

 .דבלב ותב תא האר

 ,התיבה יאוב" .הפתכ לע ודי.תא חינה אוה

 קוחר .בוט רתוי ךל היהי םש" .רמא *.דמוח

 תוביאכמה תולאשהו הלאה םינטטחה לכמ

 ".םהלש

 .המיאב ורעפנ היניע .ועגממ העתרנ הזרת ךא

 רמא *,תכלל הצור הרענהש בשוח אל ינא"

 .שבויב רדלאמ

 איה" .אפורה זיתה ",הזב ברעתת לא התא"

 תניימדמ איה .הלוח דואמ .הלוח הדלי

 ףס לע איה .םירבד ידימ לכ .םירבד

 ".שגרתהל הל רוסא .םיבצע תוטטומתה

 ,הלפקתה איה .אתה תניפ לא הגוסנ הזרת

 .םחרב קוניתכ

 .ודי תא הרבעל טישוה שלבה

 .הזרת ,התיבה ךתוא תחקל הצור ךלש אבא"

 ,ךתוא ץחרי אוה" .עיגרמ לוקב רמא ".קתומ

 אל הז .סח וקוש ךל ןתי .ןושיל ךתוא ביכשי

 ??םיעט היהי

 ".דמוח ,החוטב ייהת וב םוקמל ךתוא חקינ"

 ינאו סליימ שלבהש תעדוי תא" .ןמינ ר"ד רמא

 *רבד סוש ךל הרקיש ןתינ אל

 .ואסכב עתפל ףקד%ה רדלאמ

 תא לאש י?סליימ יליב לש ויבא התא*

 .רטושה

 ד"וכ קרפ

 טיבה אוה ".ןוכנ" .ורבעל הנפ לדוגמה חקפמה

 ?עמוש ,ילש דליהמ קחרתת התאו" .םויאב רדלאמב

 םירזש הצור אל ינא .הזכ בצמב אוהש עורג קיפסמ

 ".תויח ןגב אוה וליאכ וב תוהבל ואובי

 .סליימ חקפמל ןמינ רמא *,יל רוזע ,ו'ג ,וב*

 זחא סליימו ,הזרת לש היתועורזמ תחאב זחא ןמינ

 תיבל ץוחמ לא התוא וררגו התוא ומירה סה .הינשב

 .הפקה
 עסט היה אל .ברעתהל וסינ אל ילאקסו רדלאמ

 .קוחה םעו הרוה לש תויקוחה ויתויוכז סע חכווהל

 ינפל ןורחא תעובמ טבמ סרבעל החלש הזרת

 .הצוחה האצוהש
 תא םייסמ ,רדלאמ רמא ",והשמ שממ הזה םוקמה*

 .םישודקה לכ ליל ומכ אוה ןאכ סוי לכ" .ולש הפקה

 הלאש *?הרמא איהש המל ןימאהל םילוכי ונחנא"

 איה ילוא .תמאה תא רמוא היבא ילוא" .ילאקס

 הז ילוא .םיפרוטמ הצירשמ וזה ריעה .תפרוטמ

 ".לכואב והשמ

 איצמהל לוכי .אל וא ףרוטמ ,והשימש תבשוח תא"

 .רדלאמ רמא *?הז לכ תא

 לבא" .ילאקס הרמא ",הבושתה המ עדוי התא"

 יגפ לש הנועש ,לשמל .הז תא ןיבהל השק ןיידע

 הרומא וז .תוקד שולשו עשתב קוידב רצענ לד"וא

 הזרת לבא .תבכרה הב העגפ הב העשה תויחל

 דימ יגפ לש התומ לע היבאל רפיס סליימש הרמא

 .לוכי היה אל אוה .עשת ירחא

 עגונב התעט איה ילוא* .רדלאמ רמא "?עדוי ימ"

 ילוא וא .הלאכ םירבדב תויועט םישוע םישנא .ןמזל

 שי .המצעל וליפא ילוא - ונל הרקיש .הרקיש איה

 הל שיש הדבועה ,לשמל .םהב תודוהל השקש םירבד

 89 רטוחממ הלאה סידליה .יגפ םע יתפלט רשק

 לוכי וניא סהמ שיאש והשמב האל הז םירושק

 "ונממ קתניהל

 אוהש ןיחבה אוה .ויתפשל לפסה תא איבה רדלאמ

 .קיר

 היהי אל הז ,היהת רשא תמאה היהת ,הרקמ לכב*

 לש הירבדמ הלימ ףא" .ךישמה *,טפשמ תיבב ליבק

 רמוא היבא טוליפאש הרענ .הבצמב הרענ .הזרת

 תא ףידעי אל טפשמ תיב ףא .תנזואמ אל איהש

 ".רטוש וא .אפור לש וירבד לע הירבד

 המ ראתל הסנתש ךמצעל ראת" .הנהנה ילאקס

 עשת העשב .א-ב תנמוסמה הדוקנב ,שיבכה לע הרק

 שולש ומצעל חקל ןמזהש תרמאשכ ,תוקד שולשו

 ,הרק אל וא הרק הז םא תעדוי אל ינא ,שפוח תוקד
 ".טפושל הז תא רפסל תוסנל סעט ןיא לבא

 תוסנל יתקספה רבכ ןמזמ" .תורירמב ךייח רדלאמ

 ".תוקצומ תויאר הז ךירצש המ .םיטפוש םירבד רפסל

 ימ* .ילאקס הרמא "הז תא עדויש דיחיה אל התא"

 תא ףרשו תוומה ירקמ רקוח לש ודרשמ תא סרהש

 ונל ראשנש המ לכ .אוה םג הז תא עדוי ןולמה

 *.רפא הז תויארכ
 ר"ד* .רדלאמ רמא *?תיצמה היה תבשוח תא ימ*

 -.. ומ 0 ב ווממפמ ו

 ןיטרמ סל :תאמ "סופוא"

 ??בוטה ןמינ

 " .התבשחמ תא תצמאמ .ילאקס הרמא *.תויהל לוכי*
 - לעפ יליב לש ויבא ילוא .ונילע עגתשמ קוידב אל אוה"

 ונדגנ םילעופ סהינש תא תוארל הלוכי ינא .ותיא

 "והשימ לש ויתובקע תא סיריתסמ םהינש

 .ואסכמ עתפל םסק רדלאמ

 .תותואה תא רבכ התהיו ילאקס

 .הלאש *?וישכע ןאל*

 = תויהל לוכי" .רדלאמ רמא ",והשמ יתטלק עגרה*

 | ".וסרה אל םסהש היאר דוע שיש

 .ילאקס הלאש *?הפיא*

 | .תלדל וכרדב רבכ היה רדלאמ ךא

 .התוא גישה אוה .תינוכמל וירחא הצר ילאקס

 .גהנה אסכב בשייתהו

 .שיבכה ךרואל וטעששכ ול הרמא ",תוריהזב"

 < .תדרל לחה לק סשג .םיננעב בוש וסוכ סימשה

 הזה הרקמה תא רותפנ אל* .קלקלח היה טלפסאה

 *.תופוגל ךופהנ םא

 .אוה .רדלאמ רמא *,ןוכנה סוקמב רומגנ תוחפל"
 .תינוכמה תפצרל זגה תשווד תא דימצה

 = .הטיבה ילאקס .תודחב המלבנ תינוכמה ףוסבל
 .רלפבלב לש תורבקה תיב ילושב ויה םה .הצוחה

 ..ולש סנפה תא קילדה רדלאמ .תינוכמהמ ואצי סה

 .החלה עקרקהו בוטרה בשעה לע עספ זא

 .רצע אוה

 .רמא *,ידמ רחואמ"

 םיחותפ םירבק ינש הפשח סנפה לש רואה תמולא

 המ ורסוה םיסכמהש ,םיתמ תונורא ינש ויה םדיל
 .תונוראה ךותל רואה תא ןוויכ רדלאמ
 : .ופתכל רבעמ הטיב ילאקס

 :תעדל ךירצ יתייה" .רדלאמ רמא ",םיקיר םהינש"
 - ףרוטמ לכה" .ילאקס הלאש "?ןאכ הרוק המ"

 .?סיפרוטמה ונחנאש וא ?הזה הרקמב ירמגל

 | .בישקה אל רדלאמ
 = לורש ,קתונמ ,העבה ילוטנ וינפ ,סש דמע אוה

 .ומצע לשמ סלועב

 .תוכחל קר הלכי ילאקסו

 .תויטיאב רינפל ובש סייחה
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 ו החמש לע רוא

 .החמש אלמ לוק היה ולוק םג
 .הז ימ עדוי ינא" .הל רמא *.יתנבה עגרה*

 .ילאקס הרמא "?ימ הז ימ"
 .רדלאמ רמא *".הז תא השע ימ"

 ןווכתמ התא" .ילאקס הלאש "?הז תא השע"
 | ?יגפ תא

 - .רשואב ןהנה רדלאמ
 = .תויארה תא בנג" .ילאקס הלאש "?ראשה לכו"
 שיא ותוא הז ?תוומ דע הזרת תא דיחפה ?ונלש

 2 .ןהנהל ךישמה רדלאמ
 ".הז ימ עדוי ינא" .רמא ",ומצעבו ודובכב*

 אבה ןויליגב ךשמה
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 תשפוחל עוסנל םיכירצ אל םתא הזה ףרוחה
 םכל םמחי ,(תירבעב ,רוק) 6גו1] !םיפלאב יקס

 .ןשקא אלמו ריהמ קחשמ םע ףרוחה תא

 ,דרומב םישלוג םתאש ,םכמצעל ונוימד

 חרק יבג-לע ,ןבומכ תררחסמ תוריהמב

 שי חרקל תחתמ .רטמיטנס יצח לש יבועב

 רבשנ חרקה ,הנוכנ אל תחא העונת ...םוהת
 !םי-י-י-ל-ל-ל-לפונ םתאו
 איצומש ,ןושארה קחשמה אל אוה 6םו|

 דוע אל טלחהב הז .טהול יפרוח ץורימל םכתא
 םילולעפ עצבל וכרטצת ןאכ .יקס קחשמ
 לכ תא תוסנלו תוזעונ תוציפק ,םינכוסמ

 םכל םירמוא היזיולט תינכות לכבש ,םירבדה

 עוצקמ שיא עצבמ הזה לולעפה תא" :שרופמב
 "יתיבב םכמצעב ותוא. תוסנל וזיעת לא -
 לולסמ לכ .םינוש םילולסמ 50 ללוכ קחשמה
 לש הקיפרגה .תוריהמ תובוגתל םכתא בייחי

 תונומת 30 הציאמו ,הריהמ ןכ םג קחשמה
 תונהל ידכש ,תינהל ריבס .הינש לכב
 לש תואסריג ,בגא .ימינפ ןורכיז הברהו םויטנפ דבעמ םיבייח ויהת קחשמהמ
 .ןשייטסיילפלו ןרוטאסל םג תאצל תורומא קחשמה

 וחמשי טנרטניאה ישלוגו טרופסה יבבוח

 6אזא תשר ןיב הלועפ ףותיש לע עומשל
 םייתשה .54ת600א םיקחשמה תרבחל

 החותפה ,םיקחשמ תגיל ומיקה

 עגרכ !םניחב םלועה לכמ םיפתתשמל

 בורקב .ליעפ לגרודכ קחשמ ונשי

 .ףלוגו יקוה ,לסרודכ יקחשמ םג ופסוותי
 +1ןכ / /:ץועוא סת תו 00 ה 5

[|30857100108) 

 ח11כ / /:יעשע 546 סא 1

 ימלועה עיבגה רמג

 ימשרה רתאה תא המיקה תכ5 תרבח

 סיראפב ימלועה עיבגה רמג יקחשמ לש

 ינפל םוי 400 ךנחנ תבותכב ,רתאה .8
 .םיקחשמה תליחת

 רשפאמ ,תיתפרצו תילגנאב ,רתאה
 ףוצרו קודה רשק םייקל תנגראמה הדעול
 .םלועה יבחרב לגרודכה יבבוח להק םע
 תונימז יבגל ןכדועמ עדימ לולכי רתאה
 ,תושדח ,םיעוריאו םינמז חול ,םיסיטרכ
 יבגל עדימ ,םימלצלו םיאנותעל עדימ
 םירעה רשעב ןוסחיאו העיסנ ירודיס
 ,םיקחשמה ולהנתי ןהב תפרצב

 לשו לגרודכה קחשמ לש הירוָטסיה
 תובושתו תולאש רודמ ,ימלועה עיבגה
 לע ןעשנ רתאה בוציע .היווירט קחשמו
 .ואידיוו היצמינא ,הרישע הקיפרג
 ונממ דירוהל םילוכי רתאב םירקבמה
 לאשמב עיבצהלו ,םשומישל ךסמ ירמוש
 תיראלופופה תרחבנה תריחבל
 םינייטצמה םינקחשהו

 :ותאה תבותכ

 ₪112: / /ועוצוש /[ 4 \ 6 98. .ססהו

 םיצורימ יקחשמב םילגרומ ןשייטסיילפה ילעב
 גוס לכ טעמכב רבודמ ,השעמל .םילועמ
 ,רהמ גוהנל הרטמה וב ץורימ :ירשפא םיצורימ
 ידכ .המודכו סורהלו סורדל ,ןושאר עיגהל
 .וימד הברה ךירצ הזה ןונגסב והשמ שדחל
 .םהל רסח אל ןוימדש ,םישנא שיש ,רבתסמו
 ₪ וגתתותק

6 
 ..ב םיגהונ םתא וב םיצורימ קחשמ אוה

 לע הביכרב רבודמ קויד רתיל !םייח-ילעב
 .ליפו הדנאפ בוד ,םעוז רוש  ,הרבז

 םירוזאב םישחרתמ םיצורימה

 ,הקסלא לש חרקה תוברע ומכ
 .דועו םיליעפ שעג-ירה תולגרמל

 םייארפ

 ,םילגנו'ג

 ימ , ונח תומש

 דואמ תוכיאבו הביהרמ היצמינאב הוולמ
 תא לצפל ןתינ .(הינשב תונומת 60) ההובג
 .שארב-שאר יקחשמל ,בחורל וא ךרואל ךסמה
 ירישכמ ינש רבחל םילוכי ,רוביחה לבכ ילעב
 .ןכ-םג ןשייטסיילפ
 אגס ל רתויב תיניצר תורחת ןתי קחשמה
 .הנשה ףוס תארקל ול ןוכח .ודנטנינ לש אג
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 6051 וה +ח6 56||
 ןגתקמפ תרדס תא ונל איבהש תווצ ותואמ
 לש אבה טיהלה קחשמ עיגמ =ת85ת

 (1מ0581 גם 126 1]626] :ןשייטסיילפה

 1טמקותש 185ג ,וב וקחיש אל םעפ ףאש הלאל

 הרכהל הכזו ,לווע ול השענש קחשמ אוה

 םלוע םינקחשל ןתנש תורמל ,דבלב תטעומ

 ,תוישפוחב עונל ןתינ וב ,יתימא ידמימ תלת

 רבד) אצי וליפא "64 ויראמ"ש ינפל הברה

 םינעוט םהשכ ,חוכשל םיטונ םישנא הברהש
 .("ןיטולחל ירוקמ" אוה "64 ויראמ"ש

 !טחקותש תא השעש חותיפה תווצ יכ הארנ
 יוסינכ קר םתוא רצי [טמקומש =188ג 117ו ת138ת

 ףוס אוה תעכו - קזח ידמימ תלת עונמ תריציב
 .הזה אלפנה קחשמב אלמ יוטיב ידיל אב ףוס
 רחאמ םהיניב ןוימידה םייתסמ ךכב ךא
 הטילש םינקחשל ןתונ 6051 ומ 106 6)5]דו
 קנטה םע .המוקי'צופ ,הגנאמה קנט לע האלמ
 ספטלו קבדיהל ,םוקמ לכל עונל השעמל ןתינ
 ךותב הרקתהמ תולתיהל ,םיניינב ידיצ לע
 דמימ ןקחשל ןתונה רבד ,המודכו תורהנמ
 .העונת שפוח לש שדח
 בייח קחשמב רתויב ןפוד אצויה טנמלאה
 לטרס השעמל םהש ,ואדיוה יעטק תויהל
 המישמ ןיב רשקל םיאבו דיב וריוצש היצמינא
 .המישמל
 טרסל תיארחא התיהש היצמינאה תנדס
 10-ל לעמ הרצי 68084 וח 16 5161| הגנאמה
 םרטש ירמגל השדח היצמינא לש תוקד
 םה ןאכ םיעטקהש החטבב רמול ןתינ .התארנ
 רובע ורצונש רתויב םיבוטה היצמינאה יעטק
 םיעטקב תוכיאה יכו הכ דע יהשלכ תכרעמ
 יטרס םע תולקב תורחתהל הלוכי וללה

% , | . 

 .אלמ ךרואב היצמינא
 ןללה םיעטקב רובידה ,הגנאמב רבודמו רחאמ
 ךלהמל עירפמ אלש רבד ,תינפיב ןבומכ אוה
 .ומצע קחשמה
 תופקתהמ לחה דואמ תונווגמ ןמצע תומישמה
 המישמל דעו החותפה ריעב הליל תעשב
 ךירצ תחא המישמב .םיב םיטיישמ הב הבינגמ
 טרסבש הזל המודה) חצור-טובור רתאל
 שמתשהל לוכי אוהו (6208+ ומ +6 56]]
 םילעהל ידכ תיטפוא-ומרט האווסה תטישב
 םיבייח טושפ םתאש יפרג טקפא - ומצע תא
 .ןימאהל ידכ תוארל
 לכ .דחוימ רוכזיאל םייואר בוש םיסובה
 רשאכ ,טיבה-16 ימי תא םיריכזמ םיסובה
 - יתלב טעמכ ,םייביסאמ םיסוב וליכה םיקחשמ
 <  תתואב םהב תופצל ףיכש ,הדמשהל םינתינ
 התוא השלחה הדוקנה תא שפחל ףיכש הדימ
 הרוצב אל לבא םישק םיסובה .ףוקתל ךירצ
 תוסנלו תוצרל םכל םורגיש רבד ,תשאיימ

 וחילצתש דע בלש ותוא תא קחשל בושו בוש

 .האלה םדקתהל
 גשיה אוה 6051 ומ 106 506]| רבד לש ומוכיסב

 - תייווח םינקחשל קפסמ רשא ,חבשל יואר

 יעטקב תנייפאתמה ,תירוקמו תננערמ קחשמ

 .דחוימב ההובג הטילש תמרו םיממהמ רושיק

 תומשגתה קר אל אוה 62081 ומ 106 510|]

 קחשמ" םג אלא ,הגנאמ בבוח לכ לש ומולח

 ."םינקחשל

-= 

- 
 "ה

< 

6 

\ 
=" 

. . 4 . 



 ו \/ א % ו 0 - - ו 7
 א ירו 0 ₪ וו יש 7

 2 ו
 - ! 4 שויצ 4



 דמחמ תייח איה 7133801081

 טיהלל בשחנ קחשמה .תילאוטריו

 םיעוצעצה תרבח לש רתויב לודגה

 קחשמה לש הדיחי לכ ,ןפיב .יאדנב

 !תויונחה יפדמל ךרדב תפטחנ

 יוב-םייג תסריג ןפיב האצי הנורחאל

 יצחב רכמנ קחשמה .13ו38010גו לש
 החלצהה רואל !םיקתוע ןוילימ

 םג דובעל הטילחה יאדנב ,תררחסמה

 .קחשמה לש 64-ודנטנינ תסריג לע

 ,יאדנבל הרושקה תניינעמ הדבוע

 םיקחשמ רצייל הטילחה הרבחהש

 ,רוכזכ .ודנטנינ לש םירישכמה רובע
 הפיצ ולוכ םלועה ,שדוחכ ינפל דע
 ,וישכע .הגסו יאדנב לש דוחיאל
 הלחה יאדנב ,לטוב דוחיאה רשאכ
 םהבו םינוש םירישכמל לוזפל
 .ןשייטסיילפהו 64 ודנטנינה

 ו הווו<> >2
 ילודגמ דחא ,וטומאימ וריגיש
 ,ונתפוקת לש םיקחשמה יאיצממ
 טיהל תמלשה לע ולא םימיב דבוע
 .2 ויראמ :64-ודנטנינה רובע ףסונ
 ןנוכה םע דובעל דעונ קחשמה
 ,98 ץרמ תארקל אציש ,שדחה
 תא קחשל ןתינ ,ףסונב .64]כןכ-ה
 .תוגוזב 2 ויראמ

 םימחה םיקחשמה דחא חטב והז .ךכב םיחוטב ונחנא ?ול םיכחמ
 -תוצראב .קחשמה יפוסמל ץיקה ףוס תארקל עיגהל םיכירצש רתויב
 א1:83 תרבח .ותוא קחשל וחילצהש ,םיקירפ המכ רבכ שי תירבה
 םישנא םתסו םיאנותיעל הרשפיא איה וב ,קנע "םינוינק" בוביס הכרע

 יעיברה קחשמה לש המצועהמ טעמ שוחלו תצק קחשל ,ונומכ
 .הרדיסב

 קשנ-ילכב דייוצמ םחול לכש ,שדחה קחשמה רתויב בושחה רבדה

 אוה םא .תחא הינשל קשנה-ילכ תא בוזעל רוסא סחולל .ישיא

 שמתשהלו קשנה תא ףוטחל לכוי ביריה ,םיידיהמ םחולל לופי
 'וב

 8106 םהו רבעהמ תורכומ תויומד המכ ואצמת קחשמב

 ירו גר ויו

 טרסב רתויב בושח דיקפת וז תומדל .0₪8ה 6'וו איה דחוימב

 \וסזזג| אסחוסגו - טאבמוק לטרומ תרדיסב ינשה עונלוקה

 רבמבונ תארקל ב"הראב םינרקאל אצי טרסה) ./\וגהו!וו!גווסה

 .(הנשה
 שדוחה תליחתב .קחשמה לש דחוימה רתאל סנכהל םילוכי טנרטניאל רוביח ילעב
 רתוי הברה בצקב ןכדעתמ אוה תעכ .םירצרצק ואידיו ינוטרס ינש קר ללכ רתאה

 .תונומתו עדימ הברה םע ,ריהמ
 ה כ / /:שעוע שח < 4.601הר

 הלודג תיחמומ ,6הוא תרבח ,רכוזש ימ .ןורחאה ןמזב תורצב יד הארנ ןרוטאסה

 וומג| "גתוא8ע /11-מ ןיידע עגתשמ םלועה ,ןבומכ .ותוא החנז ,םידיקפת יקחשמב

 רוחה תא רוגסל אב 6:3מ6/4 .בוט םידיקפת קחשמ ןיא ןרוטאסל קר ...ו ןשייטסיילפל

 קחשמה תרטמ ,הלילע תניחבמ דואמ יסופיט ינפי םידיקפת יקחשמ והז .רצונש לודגה

 אולמ תא תשרודה תניינעמו תדחוימ תידמימ-תלת הקיפרג שי קחשמל .המודכו

 .ןרוטאסה לש םידבעמה תמצוע



 שי דחא לכל .א גמרו

 ,תועונת רחבמ
 ןונגסו תוידוס תועונת
 .ישיא המיחל
 םיקחשמה רתאב
 םימחול ריכהל ולכות
 סנכהלו םלועה לכמ
 חתומ ברקל הריזל

 ימ .יתימא ןמזבו
 סנכהל לכוי ,הצורש
 ןויכראל ,דומיל ירדחל

 תורומש וב דחוימ

 תוברק לש תוטלקה
 רתאה .דועו םיניינעמ

 לש םושיר ךורעי
 גרדיו םיפתתשמה

 וכרעי םעפ ידמ .ימלוע גוריד היהי ןקחש לכל וז הרוצב .תונוחצנה יפל םתי*

 .םיסרפב םיחצנמה תא וכזיש ,םידחוימ םירינוול

 םיבוג טרנטניאב םיקחשמה ירתא בור ,םכריכוז
 .אתיבה תוקידב תצרה ןמזב איה ,םולשתהו

 םשרהלו (ףסכ הלוע אל הסינכה) תובורק טיח

 -  הדיחיה תורשפאה בר ףסכ

 םירתאל סנכהל ץלמומ ךכ-םשל

 .אתיב תואסריג יקדובכ
 . טנמהל

 די"לע בשחמ קחשמל 9 רפוסה ,יסנלק םוט לדךו- | ע |,
 .ולוהינבש 7 הז רפס םג ."הקיטילופ"
 ובמבונ 0 60 810 םיקחשמה תרבח

 ימ חוטב רואל אצי שדחה רפסה

 .רתו* רחואמ עיפוי

 קחשמה .הנשה

 "רז
 רבעב וחתיפש .הרבח השולש יד : חתופש ,שדח תומרופטלפ קח -- וועמ ₪1
 םויכ םידבוע השולשה 0 תאו גזהאסהה ותו א "
 םירשע ,םיבלש האממ רתוי ליכמ אוהו הנילטסלפ תויומד םה שדחה קחשמה ירוביג זו זח(זהסזוצש רובע
 -תלת הקיפרגו םיידמימ-תלת תומלוע
 יתלסופמ תידמימ

"9 

 תא תננכתמ 10005 0 תרבח
 לש ויתואקתפרהב ישילשה קרפה
 ילוא םתא .יפרמ סקט רקוחה
 ,בלומיש לבא |ךכ לע | םיחמש
 1997 רבמבונ תארקל קר אצי קחשמה

 ,תויאשחה אישב ,תוידוסב דואמ דואמ
 שדח םיצורימ קחשמ תחתפמ ינוס
 םכל רשפאי שדחה קחשמה .םיהדמו

 בכר-ילכ לש גוס לכ טעמכ רוחבל

 םייתאמכ לש רחבמ ךותמ תמייק
 .תונוש תוינוכמ

 ןושארה קחשמה יולגב ףשחנ ףוס ףוס

 רבודמ .64-ודנטנינה רובע וקמאנ לש

 תידיב .ךמותה ,סיסב-רודכ קחשמב

 לש ןורכיזה סיטרכבו תיגולאנאה

 ו רשפאת תידיה .64"ודנטנמנת

 םינקחשה תועונתב הבוט
 9 0 דועב

 שלו תונבל םכל רשפאי ןורכיזה

 .תוצובק

 ל ךשמהה קחשמ
 ;דרב טפס שדוחב



 ףוג וש כבמ הלוטח קחשמ

 , עונמב שמתשי קחשמה  זןזושאר

 /\0ע4מסְס6ַ קחשמה תא תונכל םיפידעמ הגסב [ קחשמה .וכוזטס(=תפגה6 דמימה-תלת
 ?קחשמה לש םשה הנשמ המ .\/סז|6 וגז 2 95 תונולח תביבסב דובעל דעונ

 היגטרטסא קחשמב רבודמ .םולכ - סלכ'תב תארקל קר תויונחל אצי אוה .דבלב
 שי .הברהב רפוש קחשמה לש קשממה .תיאבצ | 1998 תנש ףוס

 ידמ רתוי חקול ...לבא םירפושמ ואידיו יעטק
 ,םתנבה אל םא .ןורכיזל םתוא ןועטל ןמז

 .ןרוטאסל אצי קחשמה

 הרודהמ תננכתמ סטרא קינורטקלא

 .ןאס60 1-סז 50666 11 קחשמל תדחוימ

 תוינוכמ שולש תללוכ הרודהמה

 | ,םישדח קחשמ יבצמ ינש ,תושדח

 | דועו םימייקה םילולסמל םירופיש

 ץיאמב הכימת םגו םישדח םילולסמ
 תארקל אצת הרודהמה .₪(א יפרגה

 .ויתסה

 בושח ירוטסיה רתא אוה התוגלוגה

 | תנעטל .םילשוריב אצמנה ,דואמ

 | חמצ הזה םוקמב ,תירצונה הירוטסיהה
 בלצנ וב םוקמה םג והז .ןדעה-ןג ץע
 וזה הדבועהש ,םיחוטב ונחנא .ושי

 .םכתא תניינעמ אל ללכב

 ,הדבועה הבושח רתוי הברה םיקירפל
 ךשמה קחשמב ךרעב רבודמ םצעבש
 תדל יתלילע רשק םוש ילבו .גסו6 ל
 .הירוטסיהל וא

 \וח₪ג [תופתוסה 3 לש השדח הסריג

 עיגת הסריגה .בורקב תאצל תדמוע

 .ןפיב ואידיוה תומלואל לכ םדוק

 | גוסהמ םישודיח תללוכ הסריגה
 ,םימחול ,תועונת דוהע | :ליגרה

 לש המיהדמ תורשפא :םגו םיעקר

 היהי ןיינעמ !םייתצובק תוברק
 םש ,2048 תנשל םכתא חקי התוגלוג | .רמגומה קחשמה תא תוארל

 ,ינשה רשיפ ןהו'ג לש ודיקפתל וסנכת
 רתיה ןיב רקוחה יאקירמא יאבצ דקפמ
 גולואיכרא לש ירותסימה וחצרה תא
 קשנהמ קרפתה םלועה ,וז הפוקתב .עדונ
 השח הפוריא ,תאז תורמל .ימוטאה
 קריע ןיבש השדחה תירבהמ תמייואמ
 השדח םלוע תמחלמ .תירבה-תוצראל

 תפשוח ךלש הריקחה .ץורפל תדמוע
 ...םישדח םילפא תוחוכ
 ,תיאבצ היגטרטסא ןיב בלשמ קחשמה

 | בוליש שי .ןושאר ףוגב הלועפ קחשמל
 | "לע תוחוכ ןיבל םיישונא תוחוכ ןיב
 םיבלשב גצוה רבכ קחשמה .םייעבט
 - .שיגי אוה .ם3 תכורעתב םימדקתמ דואמ

 בייחיו 1998 תליחת תארקל תויונחל

 םולטנפ םכמצעל גישהל ,זא דע ,םכתא

 .ידמימ-תלת ץיאמ ללוכ בטיה דייוצמ
 שוטניקמה יבשחמל םג אצי קחשמה

 רבכ ,ונל עודי םהב קחשמה יפוסמו
 .ןשייטסיילפה לע וישכע

 םיטובור קחשמ אוה ₪₪|!א 8|גגה

 .א!טש\א גזחסז לש ןונגסב םייקנע

 קחשמ והז .ןרוטאסל אצי קחשמה

 לש תידמימ-וד הקיפרגמ בכרומה

 תידמימ-תלת אלו םיטובורה

 ,תאז | תמועל .םויכ | לבוקמכ
 םיעקרהו םיטרופמ דואמ םיטובורה

 .םיידמימ-תלת ןכ
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 ףלא ינפל |
 ,םינש
 םילאה

 -חול תא ונילא החלש ן תרנה
 וחלש

 תארקל .םישדחה היקחשמ לונ םינזזה
 ארונ ןוקרד

 תומישמה קסיד עיגי הנשה ףוס
 שינעהל

 תומישמה קסיד .6118016ז- נו ם

 יבושת תא

 המדאה
 םינצחשה

 .םייכונאהו

 קר

 ותברקה

 חקי אוהו 1618ג10ז 3 קחשמל םיאתמ |

 סוטל ולכות זא 2006 תנשל םכתֶא |

 דחאכ םייסורו םיאקירמא ברקהיסוטמב |

 .ויתסה תארקל רבכ עיגי 8166 ו

 םיבושחה םיקחשמה דחא קפס אלל ו-, |
 תישונאה

 רוביג לש | וכרטצת קחשמב .הרבחה לש רתומ

 דחא | 1 ב | . .1240 תנשמ חצר תמולעת רותטל |

 ?בילק לש היתובוחרמ םכתא חקי קחשמה
 זא הליצה |

 תא | , י ולפאה תואטמיסה ךותל דנלב לק , | י לל דטו חוטאוה

 הינמרג לש ת לקת השיש יבג-לע עיגי קחשמה .תרהוזה סל'גנא סולל דעו תיצאו
 ,םישנאה | הברה םע ,םירוטילקת 1

 היה הז .רפוה סינד ןקחשה לש ובוכיכב םימישרמ ואידיו יעטק דואמ |
 .דיילב [

 ,וישכע
 םינש ףלא

 רחואמ
 ,רתוי
 ןוקרדה
 ארונה
 ררועתמ
 םייחל

 םייאמו

 .םיבשותה לש םהייח לע בוש

 .ברקל םיאצוי םירוביג העברא

 דיילב לש וברח תא שפחל םהילע

 .םלועל טקשה תא בישהלו ץימאה

 ,דמג ,הנוזמא םה םירוביגה תעברא

 תונוכת שי רוביג לכל .ירברבהו ריבא

 ,םירושיכו םינוש קישנ-ילב ,תונוש

 המישמב דומעל םהל ורשפאיוע

 טנמלאה

 ,רבדמ רשאכ | סורב לש טרט ,ישימחה טיי
 ש שדחה וטר ב

| , 

 עבר ה היפוסוליפל ןבומכ םיסחיית ידמימ-תלת הלועפ קחשמל בסו <

 תלברא ל א ,הקיתעה יופצו ינויגה היה אל הזש 6%

 םייחה - יש - ל 0 | | תלד תחתפנ הנש םיפלא 7

 וופיה ידמ'ינ .

 תא םירצ ,

 א דעב .תו 4
 : / ו ולא

 םיטנמ

 ת יי ?כ תא טרסה ו ו םירוציה לכ 2"

 םיטקפ ל םיבושחה הסנמה תלוספה לכ תאצמנ יל
| 

 ולא לכ רשאכ 6 ,תקתרמ ךא "-תשמחל תחא .םלועה לע ל -ימלא

 | | רב ...ו םימ | ו - ה ,הנש 5.

 .בשחמ קחשמ ג התו |07 יקרו'ררימ ריעב 2377 0% יש
: 

 הזה רוביגה תא אוצ



 זמ. רש ה, דה."
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 - תייה אל דוע הזה קחשמב .קנרטעא וא תטר ,םדומ ךרד סירחא סינקחט דגנכ ,סייתימא . | ריוא תוברק .ןאכ ףוס ףוש !:הל וכי םלוכש סיבכוכה תמתלמ ל ללחה תינלומ'ס | 9 | | .

 ק רתוי הברה ,ר'המ רתוי הברה
 2 \ יב ישיג ב " ב יג

 : .םד רתוי הברה סע

 = = ריטה לע וטלתשה לפואה תותוכ ,'דמ'מ תלת הלועמו הקתפרה קחטמ לד ווג
 ינתרנ ואצמתש קטנ ילכו ,םייוקיט ,םימסקב רזעהל ולכות .טתוא ג!והל סנילע

 .תונושה תוצלפמה סתלהל 'דכ התב'גלו הרטה

 !בל ומ'ט םילולמנה 'נהוא
 חילצהל לוכי\ חרב סקמול קר .תומ פיט םהל הו סילולמנה לכ תא \טח שרה דא

 '!' רידא עוטמ ,םילושבמו יעוק תומר ,הבשחמ תודיח ןומה יו'רנח תא ל'צהל


